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A. Ievads
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem projektā „Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma 
samazināšanai Baltijas jūrā” (BaltActHaz) bija izvēlēto ŪSD, HELCOM prioritāro vielu un nacionālajā līmenī nozīmīgāko 
vides piesārņotāju izplatības pētījumi, kā arī to piesārņojuma avotu apzināšana, lai turpmāk varētu samazināt bīstamo 
vielu emisiju no to avotiem vai pārtraukt šādu vielu izdalīšanos vidē.

Rezultāti, kuri iegūti, Igaunijā un Latvijā veicot bīstamo vielu skrīningu ūdeņu vidē un NAI, ir apkopoti attiecīgajos valstu 
pārskatos un ir pieejami projekta mājas lapā www.baltacthaz.bef.ee. Bīstamo vielu skrīnings Lietuvā veikts 2006. gadā 
Somijas Vides ministrijas finansētā projekta „Bīstamo vielu skrīnings Lietuvas ūdeņu vidē” ietvaros. Šie rezultāti ir pieejami 
mājas lapā www.bef.lt vai http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3286b5eb-7ee8-413c-8f84-fc2d613de35a. Balstoties 
uz skrīningā iegūtajiem datiem, veikta bīstamo vielu piesārņojuma avotu tālākās izpētes plānošana visās trijās valstīs.

Šajā pārskatā iekļauti bīstamo vielu potenciālo piesārņojuma avotu pētījumu rezultāti. Piesārņojuma avotu pētījumi 
projektā veikti dažādos veidos: izmantoto bīstamo vielu apzināšana pilotuzņēmumos; paraugu ņemšana no 
rūpnieciskajiem notekūdeņiem, sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem, lietus notekūdeņiem un citiem bīstamo vielu 
potenciālajiem avotiem un to analīze, kā arī ar NAI līgumus noslēgušo uzņēmumu emitēto bīstamo vielu skrīnings, 
paraugus ņemot notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Šajā pārskatā galvenā uzmanība veltīta bīstamo vielu piesārņojuma avotu apzināšanas procesā iegūtajiem analīžu datiem 
un apkopota visās trijās valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – iegūtā informācija un rezultāti. Papildus informācijai tajā 
iekļautas arī no iegūtajiem datiem izstrādātās rekomendācijas un padomi uzraugošajām iestādēm / NAI / rūpniecības 
uzņēmumiem attiecībā uz prioritārajām bīstamajām vielām, kuru kontrolei dažādu rūpniecības uzņēmumu vai citādas 
izcelsmes notekūdeņos ir visbūtiskākā nozīme, kā arī rekomendācijas turpmāk izmantojamu rīku izstrādāšanai, lai varētu 
apzināt bīstamo vielu piesārņojuma avotus.

Šā pārskata galvenā mērķauditorija ir par bīstamo vielu kontroles politikas ieviešanu un izpildes nodrošināšanu atbildīgās 
iestādes, it īpaši tās iestādes, kuras rūpnieciskajiem un saimnieciskajiem uzņēmumiem izsniedz atļaujas piesārņojošo 
darbību veikšanai un nodrošina rūpniecisko notekūdeņu monitoringu, kā arī nosaka bīstamās vielas ierobežojošos 
pasākumus. Tas var būt arī labs rīks izmantošanai NAI, lai apzinātu potenciālos piesārņojuma avotus, no kuriem bīstamās 
vielas nokļūst apvienotajā kanalizācijas sistēmā.
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B. Katrā valstī iegūtā informācija
B.1. Lietuva
B.1.1. Bīstamo vielu un paraugu ņemšanas vietu izvēle 

 Pētītās bīstamās vielas 

Balstoties uz 2006. gadā Lietuvas ūdeņu vidē un NAI veiktā skrīninga rezultātiem izvēlētas vielas, kurām šajā projektā 
veikti detalizētāki pētījumi. To mērķis bija apzināt visplašāk izplatīto vai piesārņojošo vielu avotus, piemēram, vielām, 
kuru koncentrācija vidē bija lielāka par likumdošanā noteiktajiem vides kvalitātes standartiem (VKS) vai daudzums 
NAI notekūdeņos pārsniedza emisijas robežvērtības (ERV), vai vielām, kurām atklāta liela koncentrācija ūdensobjektu 
sedimentos vai NAI notekūdeņu dūņās. Pētījumā iekļautas arī dažas papildu vielas, par kurām nebija pieejama nekāda 
informācija (perfluorsavienojumi) vai arī pieejamā informācija bija ļoti ierobežota (parafīni).

Avotu izpētē sākotnēji bija iekļautas šādas deviņas vielas / vielu grupas:
1. nonilfenoli un to etoksilāti (NP/NPE);
2. oktilfenoli un to etoksilāti (OP/OPE);
3. alvas organiskie savienojumi (OT: tributilalva – TBT, trifenilalva – TPhT, dibutilalva – DBT;
4. polibromētie difenilēteri (PBDE: pentaBDE un dekaBDE);
5. perfluorsavienojumi (PFC: perfluoroktānsulfonāts – PFOS, perfluoroktānsulfoskābe – PFOA);
6. ftalāti (di(2-etilheksil)ftalāts – DEHP);
7. heksabromciklododekāns (HBCDD);
8. hloralkāni (īsās ķēdes hlorētie parafīni – SCCP, vidēja garuma ķēdes hlorētie parafīni – MCCP);
9. trihlormetāns (hloroforms – TCHM).

Analīzes veiktas „ALS Scandinavia AB” laboratorijā (Maskinvägen 2, Stokholma (Stockholm), Zviedrija (Sweden)). 
Laboratorija izvēlēto vielu grupā piedāvāja noteikt plašāku savienojumu klāstu, šo pakalpojumu nodrošinot bez papildu 
maksas, tādēļ pētījumā iekļauto vielu grupa tika paplašināta. Pilns analizēto vielu saraksts, informācija par izmantotajām 
analītiskajām metodēm, to LoQ un MU ir iekļauta 1.1 tabulā. 

1.1. tabula. Analizēto vielu saraksts un izmantotās analītiskās metodes (tostarp metožu LoQ un MU)

Rādītājs
Ūdens un notekūdeņi Dūņas un sedimenti

Metode LoQ Mērvienība MU 
[%] Metode LoQ Mērvienība MU 

[%]
Alvas organiskie savienojumi 
Monobutilalvas katjons

DIN EN ISO 
17353 (F13)

0,001 µg/l

15 ISO 23161

1 µg/kg DW

23 

Dibutilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Tributilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Tetrabutilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Monooktilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Dioktilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Tricikloheksilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Monofenilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Difenilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Trifenilalvas katjons 0,001 µg/l 1 µg/kg DW
Polibromētie difenilēteri (PBDE) 
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Rādītājs
Ūdens un notekūdeņi Dūņas un sedimenti

Metode LoQ Mērvienība MU 
[%] Metode LoQ Mērvienība MU 

[%]
PBDE 17

DIN EN ISO 
22032 

(GC-MSD)

0,0001 µg/l

15
DIN EN ISO 

22032 
(GC-MSD)

0,1 µg/kg DW

20

PBDE 28 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 47 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
pPBDE 66 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
pPBDE 71 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 85 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 99 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 100 0,0001 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 138 0,0005 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 153 0,0002 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 154 0,0002 µg/l 0,1 µg/kg DW
PBDE 183 0,001 µg/l 0,2 µg/kg DW
PBDE 190 0,001 µg/l 0,2 µg/kg DW
PBDE 196 0,001 µg/l 0,2 µg/kg DW
PBDE 197 0,001 µg/l 0,2 µg/kg DW
PBDE 203 0,001 µg/l 0,2 µg/kg DW
NBDE 0,005 µg/l 1 µg/kg DW
PBDE 209 0,005 µg/l 1 µg/kg DW
HBCDD 0,01 µg/l 1 µg/kg DW
Hlorētie parafīni 
Hlorētie parafīni (C10-C13) SOP PI-MA M 

3-80
(GC-MSD)

0,2 µg/l
40

SOP PI-MA 
M 3-80

(GC-MSD)

100 µg/kg DW
40

Hlorētie parafīni (C14-C17) 0,2 µg/l 100 µg/kg DW

Ftalāti
Dimetilftalāts

DIN EN ISO 
18856 

(GC-MSD)

1 µg/l

16
SOP PI-MA 

M 3-63 
(GC-MSD) 

50 µg/kg DW

17

Dietilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Di-n-propilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Diizobutilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Di-n-butilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Dipentilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Butilbenzilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Di(2-etilheksil)ftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Dicikloheksilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Di-n-oktilftalāts 1 µg/l 50 µg/kg DW
Oktil-/nonilfenoli + etoksilāti
4-tert-oktilfenols

DIN EN ISO 
18857 

(GC-MSD)

0,01 µg/l

15
SOP PI-MA 

M 3-56 
(GC-MSD) 

10 µg/kg DW

20

4-n-nonilfenols 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
Izononilfenols (tehn.) 0,1 µg/l 100 µg/kg DW
OP1EO 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
OP2EO 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
OP3EO 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
NP1EO 0,1 µg/l 100 µg/kg DW
NP2EO 0,1 µg/l 100 µg/kg DW
NP3EO 0,1 µg/l 100 µg/kg DW
Perfluorsavienojumi
PFUnDA

DIN 38407-42, 
(standarta 
projekts)

(LC-MS/MS)

0,01 µg/l

3–14
SOP HM-MA 

M U 2-24 
(LC-MS/MS) 

10 µg/kg DW

2–20

PFHpA 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFOA 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFNA 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFDA 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFOSA 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFDoDA 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFBS 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFHxS 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
PFOS 0,01 µg/l 10 µg/kg DW
Trihlormetāns 

Trihlormetāns DIN EN ISO 
15680 (F19) 0,1 µg/l 15
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 Paraugu ņemšanas vietas 

Lietuvā veiktajā pētījumā iekļautas dažādu veidu paraugu ņemšanas vietas, kurās iespējama bīstamo vielu emisija:
- dažādu rūpniecības uzņēmumu notekūdeņi (ievadīti kopējā kanalizācijas sistēmā vai tieši vidē);
- citu saimniecisko uzņēmumu, piemēram, veļas mazgātavu, lielveikalu, notekūdeņi;
- virszemes notekūdeņi no īpašām zonām, piemēram, otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem, rūpnieciskajām zonām, 

automašīnu remonta centriem;
- izgāztuvju filtrāts (neattīra izgāztuvē, bet ievada kopējā kanalizācijas sistēmā vai tieši vidē);
- sadzīves notekūdeņi (no apdzīvojamajām zonām).

Lai atjauninātu 2006. gadā Lietuvā veiktā skrīninga rezultātus un iegūtu papildu informāciju bīstamo vielu piesārņojuma 
avotu turpmākiem pētījumiem, pašreizējā pētījumā iekļautas dažas NAI un trīs punkti uz pārrobežu upēm (Nerē (Neris) 
un Nemunā (Nemunas) – Baltkrievijas robežas tuvumā – un Nemunā lejpus Sovetskas pilsētas.

Balstoties uz citās valstīs un projektos iegūto informāciju un pieredzi un ņemot vērā konkrētos apstākļus Lietuvā, 
izstrādāts bīstamo vielu piesārņojuma potenciālo avotu sākotnējais saraksts (skatīt 1.2. tabulu). Pētījumam pieejamie 
finanšu resursi bija ierobežoti, tādēļ tika pieņemts lēmums izpētē iekļaut tikai svarīgākās vielas, kuras var būt konkrētās 
rūpniecības nozares uzņēmumu notekūdeņos, t. i., vielas, kuru klātbūtne ir mazāk iespējama, no katras rūpniecības 
nozares saraksta izslēdza.

1.2. tabula. Rūpniecības nozaru un citu objektu saraksts, kuros iespējama izvēlēto bīstamo vielu emisija

Rūpniecības nozares uzņēmumi / citi objekti Bīstamās vielas, kuru emisija no objekta ir iespējama

Farmaceitiskā rūpniecība (medikamentu ražošana) NP, OP/OPE, hloroforms
Mājsaimniecībās un rūpniecībā lietojamie ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi: 

- ražošana un
- lietošana (īpaši gaļas, piena un zivju rūpniecībā) 

NP/NPE, OP/OPE, PFOS (sārmainie tīrīšanas līdzekļi, vaskošanas 
un pulēšanas ķīmiskie līdzekļi)

Celulozes un papīra ražošana NP/NPE, TBT, SCCP
Krāsu ražošana NP/NPE (ūdens bāzes krāsas), DEHP (krāsas, iespiedkrāsas)
Metālapstrādes rūpniecība un galvanisko pārklājumu veidošana OP/OPE, NP/NPE, SCCP, MCCP, TBT, TPhT, PFOS
Elektronikas rūpniecība NPE, hloroforms, OP, PBDE
Fotolaboratorijas NPE, OP/OPE, PFOS
Tipogrāfijas (ofseta druka) NPE, OP/OPE, PFOS, 
Cementa/betona/asfalta ražošana NPE, TBT (cementa ražošana) 

Tekstilrūpniecības uzņēmumi, kuros veic auduma apstrādi 
(krāsošanu, apdrukāšanu, impregnēšanu un citu apstrādi) 

NP/NPE, TBT (sauljumi, teltis, impregnēti audumi), TPhT 
(antiseptiska viela), OP/OPE, PFOS (impregnējoša viela), dekaBDE 
(liesmas slāpētājs), HBCDD, SCCP, MCCP 

Ādas apstrādes rūpniecība NP/NPE, OP/OPE, PFOS (impregnējoša viela), SCCP, MCCP 
Paneļu/plātņu ražošana (saplākšņi, laminēti saklātņi, kokšķiedru 
plātnes u. c.) NP/NPE

Plastmasu (PVH) un plastmasas izstrādājumu (grīdas klājumu, 
tapešu, kabeļu, vadu, jumta klājumu, apdares paneļu, cauruļu u. c.) 
ražošana 

DBT, DEHP, PFOA (fluorpolimērs), PBDE, SCCP, MCCP, NP, OP

Gumijas rūpniecība TPhT, DEHP, DBP, PBDE, SCCP, MCCP, OP
Kuģu būves/remonta uzņēmumi TBT (doki, lietus ūdeņi), NP/NPE, SCCP/MCCP, OP/OPE
Celtniecības materiālu ražošana (blīvēšanas materiāli, putas u. c.) DEHP, PBDE/dBDE 
Fenola-formaldehīda sveķu ražošana OP
Naftas pārstrādes rūpniecība OP
Riepu ražošana OP
Pusvadītāju ražošana PFOS, hloroforms
Impregnēta (noturīga pret tauku iedarbību) papīra un iepakojuma 
materiālu ražošana PFOS

Poliuretāna (PUR) ražošana dekaBDE, 
Veļas mazgātavas PBDE/dBDE, HBCDD
Papīra otrreizējā pārstrāde MCCP
PVH/polistirola/gumijas ražošana MCCP, HBCDD
Automobiļu mazgātavas DEHP, PBDE
Ķīmiskā rūpniecība NP/NPE, OP/OPE, DEHP, DBP, hloroforms, SCCP, MCCP
Izgāztuvju filtrāts NP/NPE, TBT, OP/OPE, PFOS, PBDE/dBDE, HBCDD
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Rūpniecības nozares uzņēmumi / citi objekti Bīstamās vielas, kuru emisija no objekta ir iespējama

Atkritumu apstrādes zonu virszemes notekūdeņi NP/NPE, TBT, OP/OPE, PFOS, PBDE/dBDE, HBCDD
Rūpniecisko zonu virszemes notekūdeņi NP/NPE, TBT, OP/OPE, PFOS, PBDE/dBDE, HBCDD

Automobiļu remonta uzņēmumu virszemes notekūdeņi NP/NPE

Automobiļu smalcināšanas uzņēmumu virszemes notekūdeņi DEHP, PBDE/dBDE

Sadzīves notekūdeņi NP/NPE, TBT, OP/OPE, PFOS, PBDE/dBDE, HBCDD

Virszemes notekūdeņi no elektronikas izstrādājumu otrreizējās 
pārstrādes uzņēmumu zonām PBDE/dBDE, DEHP

Konkrētās paraugu ņemšanas vietas izvēlētas sadarbībā ar reģionālajām vides aizsardzības pārvaldēm, izmantojot 
vairākus kritērijus:

- ņemot vērā sākotnējā sarakstā iekļautās bīstamās vielas, kuras var būt atrodamas konkrētās rūpniecības nozares 
uzņēmumu vai cita veida avotu notekūdeņos (skatīt 1.2. tabulu);

- lai iegūtu pietiekami reprezentatīvus rezultātus, ja iespējams, izvēlēti vairāki vienas nozares/sektora uzņēmumi; 
- pētījumā iekļauti gan lielie (IPPC kontrole), gan mazie un vidējie uzņēmumi;
- paraugu ņemšana veikta visā Lietuvas teritorijā;
- paraugu ņemšanas iespējamība konkrētajā vietā. 

Paraugu ņemšana veikta divās sērijās: pirmo reizi martā, bet otro – jūnijā, kad vairs nebija jūtama ziemas ietekme un 
bija iespējams savākt virszemes noteces ūdeņus (lietus notekūdeņus), virszemes ūdeņus, kā arī paraugus dažos sezonāli 
strādājošos rūpniecības uzņēmumos, piemēram, kuģu būves/remonta dokos.

Pirmajā sērijā kopumā paņemti paraugi 77 vietās, otrajā sērijā iekļauti paraugi no deviņām vietām. Informācija par 
paraugu ņemšanas vietām, matricu un analizējamajām vielām ir iekļauta 1.3. tabulā. Ģeogrāfiskais izvietojums Lietuvas 
reģionos ir atspoguļots 1.1. attēlā. 

Dažādās nozarēs pētīto vielu klāsts bija atkarīgs arī no laboratorijas iespējām veikt analīzes, vielas sagrupējot un katrai 
grupai izmantojot kopēju testēšanas metodi. Šā iemesla dēļ, piemēram, PBDE savienojumu, hloralkānu un HBCDD saturu 
noteica visos paraugos, kuros bija paredzama klātbūtne vismaz vienai no šīm vielām.

1.3. tabula. Lietuvā pētīto bīstamo vielu saraksts un paraugu ņemšanas vietas

Rūpniecības nozare / citi objekti Pētītās bīstamās vielas

Pētījumos 
iesaistīto 

uzņēmumu 
skaits

Matrica
Paraugu 

ņemšanas 
laiks

Farmaceitiskā rūpniecība 
(medikamentu ražošana) OT, APE savienojumi, hloroforms 4 WW Marts

Mājsaimniecībās un rūpniecībā lietojamie 
ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi:

- ražošana un
- lietošana (īpaši gaļas, piena un zivju 

rūpniecībā) 

APE savienojumi 4+9 WW Marts

Celulozes un papīra ražošana APE savienojumi, OT, PBDE/SCCP/MCCP/
HBCDD 3 WW Marts

Krāsu ražošana APE savienojumi, ftalāti 1 WW Marts
Metālapstrādes rūpniecība un galvanisko 
pārklājumu veidošana

APE savienojumi, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, 
PFC, ftalāti, OT 4+4 WW Marts

Elektronikas rūpniecība Hloroforms, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, APE 
savienojumi 1 WW Marts

Tipogrāfijas (ofseta druka) APE savienojumi, PFC, PBDE/SCCP/MCCP/
HBCDD 3 WW Marts

Cementa/betona/asfalta ražošana OT, APE savienojumi 2 WW Marts
Tekstilrūpniecības uzņēmumi, kuros veic 
auduma apstrādi (krāsošanu, apdrukāšanu, 
impregnēšanu un citu apstrādi) 

OT, APE savienojumi, PFC, PBDE/SCCP/MCCP/
HBCDD 5 WW Marts

Ādas apstrādes rūpniecība OT, APE savienojumi, PFC, PBDE/SCCP/MCCP/
HBCDD 4 WW Marts

Paneļu/plākšņu ražošana (saplākšņi, 
laminēti saklātņi, kokšķiedru plātnes u. c.) OT, APE savienojumi 2 WW Marts
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Rūpniecības nozare / citi objekti Pētītās bīstamās vielas

Pētījumos 
iesaistīto 

uzņēmumu 
skaits

Matrica
Paraugu 

ņemšanas 
laiks

Plastmasu (PVH) un plastmasas 
izstrādājumu (grīdas klājumu, tapešu, 
kabeļu, vadu, jumta klājumu, apdares 
paneļu, cauruļu u. c.) ražošana 

OT, APE savienojumi, PFC, ftalāti, PBDE/SCCP/
MCCP/ HBCDD 4 WW Marts

Gumijas rūpniecība OT, APE savienojumi, ftalāti, PBDE/SCCP/MCCP/
HBCDD 1 WW Marts

Kuģu būves/remonta uzņēmumi OT, APE savienojumi, ftalāti, PBDE/SCCP/MCCP/
HBCDD 1 WW Jūnijs

Celtniecības materiālu ražošana (blīvēšanas 
materiāli, putas u. c.) PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti 1 WW Marts

Naftas pārstrādes rūpniecība OP 1 WW Marts
Pusvadītāju ražošana PFC, hloroforms 1 WW Marts

Veļas mazgātavas PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, APE savienojumi, 
PFC 4 WW Marts

Automazgātavas PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi 2 WW Marts

Ķīmiskā rūpniecība PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi 2 WW Marts

Atkritumeļļu reģenerācija PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi 1 WW Marts

Atkritumu poligonu filtrāts OT, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi, PFC 4 WW Marts

Rūpniecisko zonu virszemes notekūdeņi OT, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi, PFC 1 WW Jūnijs

Automobiļu smalcināšanas uzņēmumu 
virszemes notekūdeņi PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, PFC 1 WW Jūnijs

Lielveikali OT, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi, PFC 2 WW Marts

Sadzīves notekūdeņi OT, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi, PFC 4 WW Marts/ 

jūnijs

NAI OT, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi, PFC 7 WW + 

dūņas
Marts/ 
jūnijs

Pārrobežu upes OT, PBDE/SCCP/MCCP/HBCDD, ftalāti, APE 
savienojumi, PFC 3 SW Jūnijs

1.1. attēls. 
Pētījumā iekļautās paraugu 
ņemšanas vietas dažādos 
Lietuvas reģionos

17/116   – pētījumā iekļautās 
paraugu ņemšanas vietas / 
paraugu skaits.

o   – paraugu ņemšanas vietas 
uz pārrobežu upēm.
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B.1.2. Kvalitātes nodrošināšana 

 Paraugu ņemšana un apstrāde

Pētījuma laikā paraugi ņemti četros etapos:
1) trijos etapos (2011. gada martā) paraugi ņemti kopumā 77 vietās (253 notekūdeņu un pieci notekūdeņu dūņu 

paraugi);
2) ceturtajā etapā (2011. gada jūnijā) paraugi ņemti kopumā deviņās vietās (68 notekūdeņu, 15 virszemes ūdeņu un 

desmit notekūdeņu dūņu paraugi).

Paraugus ņēma īpaši apmācīti reģionālo vides aizsardzības pārvalžu (REPD), Vides aizsardzības aģentūras un NAI 
speciālisti. Paraugu ņemšana veikta atbilstoši 1.4. tabulā minētajiem ISO/EN standartiem 

1.4. tabula. Standarti un prasības paraugu ņemšanas procedūrām

Matrica Atsauce uz 
standartu Vispārējas piezīmes

Notekūdeņi ISO 5667-10 • Paraugus ņem vietā, kur notekūdeņi ir labi samaisīti
• Pirms parauga ņemšanas pudeli izskalo ar notekūdeņiem
• Pudeles uzpilda līdz augšai
• Ftalātu satura noteikšanai paredzēto paraugu ņemšanai nedrīkst lietot plastmasas 

aprīkojumu
• Hloroforma satura noteikšanai paredzēto paraugu ņemšanu veic saskaņā ar īpašu 

instrukciju (izmanto divas HS pudeles (ar tukšu telpu augšpusē): vienu aizpilda līdz augšai, 
bet otru – līdz pusei)

Notekūdeņu 
dūņas

LST EN ISO 5667-13 • Jāņem atūdeņotu dūņu paraugi
• Ja dūņās joprojām ir pārāk liels ūdens saturs, vienā vietā jāņem vairākas burkas paraugu 

(testēšanai ir nepieciešami apmēram 50 grami sausnas)
• Burkas uzpilda līdz augšai

Virszemes 
ūdens 

LST EN ISO 5667-6 • Paraugus ņem pretēji straumes virzienam 
• Pirms parauga ņemšanas pudeli izskalo ar ņemamo ūdeni
• Ftalātu satura noteikšanai paredzēto paraugu ņemšanai nedrīkst lietot plastmasas 

aprīkojumu

Virszemes 
noteces 
ūdens (lietus 
notekūdeņi)

• Paraugus drīkst ņemt, ja vismaz vienu dienu pirms ņemšanas nav bijis vērā ņemams 
nokrišņu daudzums, tomēr ieteicams paraugus ņemt pēc ilgāka sausuma perioda.

• Ja iespējams, ieteicams ņemt laika skalai proporcionālu paraugu (to veido vairāki mazi 
vienāda tilpuma apakšparaugi, kurus ņem ar vienādu laika intervālu un pēc tam apvieno 
vienā lielā paraugā). Šādu paraugu ņemšanu jāsāk pirmo 30 minūšu laikā pēc lietus 
notekūdeņu plūsmas rašanās un jāveic divu stundu periodā. 

• Vienreizēju paraugu tvertnē iesmeļ manuāli vai piestiprinot trauku pie kārts. Paraugu 
ņemšana ieteicama pirmās stundas laikā pēc lietus notekūdeņu plūsmas rašanās.

• Paraugu ņemšanu vajadzētu veikt vietā, kur plūsmas turbulence ir stipra vai vidēja. Šādi 
rīkojoties, var nodrošināt pilnīgi samaisīta parauga paņemšanu. Jācenšas izvairīties no 
stāvoša ūdens ņemšanas.

• Paraugu ņemšana ieteicama periodā, kad lietus intensitāte ir vismaz 3 mm nokrišņu 
24 stundu periodā.

• Vēlams par katru ņemto lietus notekūdeņu paraugu reģistrēt šādu informāciju:
o sausuma perioda ilgums (dienas) pirms parauga ņemšanas;
o lietus ilgums (stundas) un nokrišņu daudzums (milimetri);
o laiks no lietus sākšanās līdz parauga ņemšanas brīdim.

Visas paraugiem paredzētās pudeles testēšanas laboratorija piegādāja sagatavotā veidā, un tām nebija nepieciešama 
papildu apstrāde. Pudeles un burkas piegādāja īpašās transportēšanai paredzētās aukstumkastēs, kuras bija apgādātas 
ar dzesēšanas elementiem. Laboratorijai bija jānodrošina tikai paraugu glabāšana tumsā un aukstumā, papildu 
priekšapstrāde vai konservēšana nebija nepieciešama. 

Ņemšanas laikā no piesārņošanas īpaši rūpīgi sargāti paraugi, kuri paredzēti turpmāk minēto vielu noteikšanai:
- ftalāti: sargājot no jebkādas saskares ar plastmasu;
- perfluorsavienojumi: izmantojot pudeles, kurās nav PTFE blīvējuma/blīvgredzenu;
- hloroforms: izmantotas pudelītes ar tukšu telpu augšējā daļā (headspace vials).
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Ar speciālistiem, kuri veica paraugu ņemšanu, bija noslēgta arī vienošanās par turpmāk minēto nosacījumu 
ievērošanu:

- ja iespējams, jāveic automātiska paraugu ņemšana 24 stundu periodā;
- automātiskas ņemšanas procesā paraugus parasti iepilda plastmasas tvertnēs, tādēļ ftalātu noteikšanai paredzētie 

paraugi jāņem atsevišķi – manuāli;
- vienreizēja parauga ņemšana jāveic pārbaudāmā uzņēmuma/iekārtas darbības laikā (jānorisinās vismaz 

svarīgākajiem ražošanas procesiem; paraugus neņem, ja ražošanas procesi ir apturēti un uz attīrīšanas iekārtām 
tiek novadīti tikai „sadzīves” notekūdeņi);

- paraugu ņemšana nezināmās vietās jāveic kopā ar NAI speciālistiem vai arī pirms tam jāsaskaņo;
- jāreģistrē informācija par īpašiem apstākļiem, kuri var ietekmēt paraugu ņemšanas rezultātus.

 Paraugu analīzes

Visas pētījumā izmantotās analītiskās metodes ir akreditētas saskaņā ar standartu ISO/IEC 17025. Dažos gadījumos 
(testējot dūņas) izmantotas akreditētas laboratorijā izstrādātās (in-house) metodes. Detalizētu izmantoto metožu 
aprakstu, informāciju par to kvantitatīvās noteikšanas robežām (LoQ) un mērījumu nenoteiktību (MU) skatīt 1.1. tabulā.

Novērtējot laboratoriju piedāvājumu, tika ņemtas vērā metožu kvantitatīvās noteikšanas robežas (LoQ). LoQ bija jābūt 
atbilstošām Direktīvā 2009/90/EK noteiktajām prasībām – tās nedrīkstēja pārsniegt 30% no attiecīgajām nacionālajā 
likumdošanā noteiktajām VKS vērtībām, kā arī ERV vērtībām, kas iekļautas nacionālajos „Notekūdeņu pārvaldības 
noteikumos” (pieņemti saskaņā ar 17.05.2006. izdoto Lietuvas Republikas Vides ministrijas rīkojumu Nr. 21-236) un to 
grozījumos par bīstamo vielu ieplūdēm kanalizācijas sistēmā vai vidē. Saskaņā ar šiem noteikumiem vides paraugu 
kvalitātes novērtēšanai izmantojamās metodes LoQ nedrīkst pārsniegt 1/3 no attiecīgā VKS. Vienīgais rādītājs, kura 
noteikšanai izmantotā metode nebija atbilstoša virszemes ūdeņiem noteiktajām prasībām, bija TBT (sīkāku informāciju 
skatīt 1.5. tabulā). Tomēr šai vielai neviena laboratorija nevar nodrošināt nepieciešamo LoQ vērtību. 

1.5. tabula. ERV, VKS robežvērtības un laboratoriju piedāvātās metožu LoQ

Vielas CAS numurs VKS, 
µg/l

ERV vidē novadāmajiem 
notekūdeņiem, 

(balstoties uz 
Lietuvas notekūdeņu 

noteikumiem), µg/l

ERV kanalizācijas 
sistēmā novadāmajiem 

notekūdeņiem (balstoties 
uz Lietuvas notekūdeņu 

noteikumiem), µg/l

Laboratorijas 
piedāvātā LoQ, 

µg/l

4-nonilfenols 104-40-5 0,3 20 400 0,01
4-tert-oktilfenols 140-66-9 0,01 20 400 0,01
TBT 36643-28-4 0,0002 0,02 0,4 0,001
DEHP 117-81-7 1,3 2 40 1

Polibromētie difenilēteri 
(pentaBDE) 32534-81-9 0,0002 - - 0,0001

SCCP 85535-84-8 0,4 2 40 0,2
MCCP 85535-85-9 - - - 0,2

Perfluoroktānsulfoskābe 
(PFOA) 335-67-1 - - - 0,01

Perfluoroktānsulfonāts 
(PFOS) 1763-23-1 - - - 0,01

Trihlormetāns (hloroforms) 67-66-3 2,5 200 1000 0,1

B.1.3. Analīžu rezultāti 

 Rezultātu novērtējuma pamatojums

Lai gan, veicot paraugu testēšanu, trešajai daļai no iegūtajiem rezultātiem LoQ nebija atbilstošas laboratorijas noteiktajai 
vērtībai, metožu rādītāju pasliktināšanos izraisīja matricas radītie traucējumi. Tomēr, arī izmantojot šādus rezultātus, 
svarīgākās tendences bija iespējams noteikt. 

Notekūdeņiem, kuri pēc attīrīšanas nokļūst virszemes ūdeņos, iegūtos rezultātus salīdzināja ar vidē novadāmajiem 
notekūdeņiem noteiktajām ERV, bet notekūdeņiem, kurus uzņēmumā neattīra un novada uz komunālo notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmu – ar šai sistēmai noteiktajām ERV.
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Virszemes ūdeņiem noteiktās vērtības salīdzināja ar VKS.

Dūņās atklāto koncentrāciju izmantoja kā orientējošu rādītāju testējamās vielas klātbūtnei un tās daudzumam, jo 
bīstamajām vielām šajā matricā nav oficiāli noteiktas robežvērtības.

NOTEKŪDEŅI

Hlorētie parafīni
Metālu apstrādes un galvanisko pārklājumu veidošanas uzņēmumu, koksnes un celulozes ražotņu, tipogrāfiju, ādas 
apstrādes, gumijas ražošanas, kuģu būves un remonta uzņēmumu, veļas mazgātavu un automazgātavu notekūdeņos 
MCCP (C14-C17) novēroti diapazonā 0,32–170 µg/l. Šie savienojumi atklāti arī daudzos paraugos, kas ņemti no lielveikalu 
un sadzīves notekūdeņiem. 
SCCP (C10-C13) atklāti retāk nekā MCCP (C14-C17), tomēr ERV robežvērtības bija pārsniegtas veļas mazgātavās (53 µg/l), 
kā arī metālapstrādes un galvanisko pārklājumu veidošanas uzņēmumos (3,1 µg/l). SCCP (C10-C13) bija plaši izplatīti 
metālapstrādes un galvanisko pārklājumu veidošanas, koksnes un celulozes ražošanas rūpniecības uzņēmumu, veļas 
mazgātavu un lielveikalu notekūdeņu paraugos.

Oktil-/nonilfenoli + etoksilāti
4-tert-oktilfenola klātbūtne atklāta daudzos visu rūpniecības nozaru uzņēmumu notekūdeņos – diapazonā 
0,011–14,5 µg/l. Šis savienojums konstatēts arī septiņdesmit procentos NAI attīrīto notekūdeņu paraugu, tomēr 
nepārsniedzot ERV vērtības. Nonilfenols atklāts 45% attīrīto NAI notekūdeņu paraugu.
4-tert-oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti atklāti virszemes notekūdeņos, kuri veidojas rūpniecības zonās. 
Vienā paraugā atklātā 4-nonilfenola koncentrācija bija 1100 µg/l, citos gadījumos – diapazonā 0,14–40 µg/l.
Oktil-, nonilfenoli atklāti farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu, mājsaimniecībās un rūpniecībā izmantojamo 
ķīmisko tīrīšanas līdzekļu ražošanas, celulozes un papīra rūpniecības uzņēmumu, krāsu ražošanas, metālapstrādes 
un galvanisko pārklājumu veidošanas uzņēmumu, tipogrāfiju, cementa/betona/asfalta ražošanas, tekstilrūpniecības, 
ādas apstrādes, plastmasu, gumijas ražošanas uzņēmumu, veļas mazgātavu, automazgātavu, atkritumeļļu 
reģenerācijas uzņēmumu notekūdeņos, atkritumu poligonu filtrātos, virszemes noteces ūdeņos rūpniecības zonās, 
bet retāk – sadzīves notekūdeņu paraugos.
Visbiežāk atklāts oktilfenola-1-etoksilāts (diapazonā 0,1–130 µg/l) un nonilfenola-1-etoksilāts (0,1-230 µg/l) – 
mājsaimniecībās un rūpniecībā izmantojamo ķīmisko tīrīšanas līdzekļu, celulozes un papīra ražošanas, krāsu 
ražošanas, metālapstrādes un galvanisko pārklājumu veidošanas uzņēmumu, tipogrāfiju, tekstilrūpniecības, ādu 
apstrādes, plastmasas, gumijas ražošanas uzņēmumu, veļas mazgātavu, automazgātavu, atkritumeļļu reģenerācijas 
uzņēmumu notekūdeņos, atkritumu poligonu filtrātā; mazos daudzumos šīs vielas atklātas sadzīves notekūdeņos.
Oktilfenola-2 etoksilāts (0,02–44 µg/l), oktilfenola-3-etoksilāts (0,13–120 µg/l), nonilfenola-2-etoksilāts (0,142–18,8 µg/l), 
nonilfenola-3-etoksilāts (0,65–94 µg/l) atklāts retāk, parasti tas bija kopā ar oktilfenola-1-etoksilātu un nonilfenola-
1-etoksilātu.

Alvas organiskie savienojumi
Visu rūpniecības nozaru uzņēmumu notekūdeņos atklāta monobutilalva un dibutilalva. NAI paraugos atrasta 
monobutilalva. ERV robežvērtības tributilalvai pārsniegtas vienā paraugu ņemšanas vietā, kur šīs vielas koncentrācija 
bija 14 µg/l.
Mono- un dibutilalvas koncentrācija bija diapazonā 0,0013–0,78 µg/l (0,0013–4,5 µg/l) – farmaceitiskās rūpniecības, 
celulozes un papīra ražošanas, metālapstrādes un galvanisko pārklājumu veidošanas, tekstilrūpniecības, ādas 
apstrādes, gumijas rūpniecības, kuģu būves/remonta uzņēmumu notekūdeņos, atkritumu poligonu filtrātā, lielveikalu, 
sadzīves notekūdeņos, rūpniecisko zonu un automobiļu smalcināšanas uzņēmumu virszemes notekūdeņos.
Cementa/betona/asfalta, paneļu, plastmasas ražošanas uzņēmumu notekūdeņos atklāta tikai monobutilalva.
Mono- un dioktilalva konstatēta diapazonā 0,0014–0,32 µg/l (0,0014–0,13 µg/l) – metālapstrādes un galvanisko 
pārklājumu veidošanas, tekstilrūpniecības, ādas apstrādes rūpniecības, paneļu ražošanas, kuģu būves/remonta 
uzņēmumu notekūdeņos, atkritumu poligonu filtrātā, lielveikalu, sadzīves notekūdeņos.
Tributilalvas klātbūtne konstatēta samērā reti un bija diapazonā 0,0022–0,0037 µg/l (izņemot vienu paraugu 
ņemšanas vietu, kurā atklātās vērtības pārsniedza ERV robežlīmeņus) – ādas apstrādes rūpniecības, paneļu ražošanas, 
kuģu būves/remonta uzņēmumu notekūdeņos un atkritumu poligonu filtrātā.

perfluorsavienojumi 
Perfluorsavienojumi atklāti dažos paraugos un bija mazā koncentrācijā (0,012–0,42 µg/l) – ādas izstrādājumu, 
plastmasas, pusvadītāju ražošanas un veļas mazgātavu notekūdeņos, automobiļu smalcināšanas uzņēmumu 
virszemes notekūdeņos. Lielākajā daļā virszemes notekūdeņu paraugu atklāti PFOS, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS 
un PFHxS.
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Ftalāti
Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP) 30% paraugu pārsniedza ERV robežlīmeņus un bija diapazonā 8-71 µg/l. Liela šīs vielas 
koncentrācija konstatēta atkritumu poligonu filtrātos, krāsu ražošanas, metālapstrādes un galvanisko pārklājumu 
veidošanas uzņēmumu, automazgātavu notekūdeņos, eļļas reģenerācijas uzņēmumu, kā arī lielveikalu un sadzīves 
notekūdeņos.
Mazākos daudzumos šī viela atklāta dažos kuģu būves/remonta un celtniecības materiālu ražošanas uzņēmumu 
notekūdeņu paraugos.
Dažos automazgātavu notekūdeņu, atkritumu poligonu filtrātu, lielveikalu un sadzīves notekūdeņu paraugos 
atklātais dietilftalāta (DEP) koncentrācijas diapazons bija 1,3–26 µg/l.
Diizobutilftalāts un di-n-butilftalāts mazākos daudzumos un retāk atklāts automazgātavu notekūdeņu, atkritumu 
poligonu filtrātu, atkritumeļļu reģenerācijas un lielveikalu notekūdeņu paraugos – diapazonā 4–68 µg/l (1,8-4 µg/l).

Polibromētie difenilēteri
No pētītajiem bromētajiem difenilēteriem atklāti galvenokārt PBDE47 (diapazonā 0,00057-0,0086 µg/l), PBDE99 
(diapazonā 0,00012–0,054 µg/l) – celulozes un papīra rūpniecības, kuģu būves/remonta uzņēmumu notekūdeņos, 
atkritumu poligonu filtrātos, ādas apstrādes rūpniecības uzņēmumu, sadzīves notekūdeņos.
Plastmasas ražošanas uzņēmumu notekūdeņos atklāti gandrīz visi testētie polibromētie savienojumi.
PBDE99 atklāts tipogrāfijās ņemtajos paraugos.
Celtniecības materiālu ražošanas uzņēmumu un lielveikalu notekūdeņos atklāts HBCDD (diapazonā 0,14–0,76 µg/l).
Automobiļu smalcināšanas uzņēmumu notekūdeņos atklāts PBDE47, PBDE99, PBDE197, bet rūpniecības zonu 
virszemes notekūdeņos – PBDE47, PBDE99, PBDE100, PBDE209. 

Trihlormetāns
Trihlormetāna koncentrācija ERV robežlīmeņus pārsniedza pusvadītāju ražošanas uzņēmuma notekūdeņos; vienā 
farmaceitiskās rūpniecības uzņēmuma notekūdeņu paraugā atklāta šīs vielas klātbūtne.

DŪŅAS

Bīstamo vielu saturs noteikts piecās vietās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un kuģu būves/remonta uzņēmumā. 
Atklāts ļoti liels alvas organisko savienojumu saturs. Monobutilalvai – 49–260 µg/kg, dibutilalvai – 35–1600 µg/kg, 
tributilalvai – 2,9–5100 µg/kg, monooktilalvai – 9,7–53 µg/kg, dioktilalvai – 7,2–34 µg/kg.
Arī fenoli atklāti gandrīz visos dūņu paraugos – 4-tert-oktilfenolam – 29–1300 µg/kg, 4-nonilfenolam – 410-3200 µg/kg; 
oktilfenola etoksilāti noteikti NAI paraugos diapazonā 200–300 µg/kg, NAI konstatēti arī nonilfenola etoksilāti, bet to 
koncentrācija bija lielāka – 1300–4500 µg/kg.
No testētajiem polibromētajiem difenilēteriem atklāti PBDE47 (5,2–13 µg/kg), PBDE99 (7,3–15 µg/kg), PBDE209 
(77–2900 µg/kg).
MCCP atklāti visos paraugos diapazonā 2100–69000 µg/kg.
Di-n-butilftalāts atklāts diapazonā 510–3300 µg/kg, visos paraugos konstatēta di(2-etilheksil)ftalāta klātbūtne – 
4100–44000 µg/kg diapazonā. 
Kuģu būves/remonta uzņēmumos ņemtajos paraugos atklāts arī dicikloheksilftalāts.

VIRSZEMES ŪDEŅI

Šajā skrīninga posmā testēti ūdens paraugi tikai no dažiem virszemes ūdensobjektiem – Neres un Nemunas upes 
netālu no robežas ar Baltkrieviju un Nemunas upes lejpus Sovetskas pilsētas, kur atklātā testēto ķīmisko vielu 
koncentrācija bija zemāka par analītiskās metodes LoQ. Iepriekš veiktajā skrīningā, ņemot paraugus citu projektu 
ietvaros, šādas vielas atklātas daudzos punktos, tomēr šoreiz izvēlētās paraugu ņemšanas vietas, iespējams, bija 
pārāk tālu no rūpnieciskajām zonām.
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B.1.4. Rezultātu kopsavilkums un rekomendācijas 

1.6. tabula. Valstī atklāto bīstamo vielu izplatība un nozīmīgums

Rūpniecības nozare Bīstamās vielas

Metālapstrādes rūpniecība un galvanisko 
pārklājumu veidošana

MCCP (C14-C17), SCCP (C10-C13), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, 
dibutilalva, monooktilalva, dioktilalva, DEHP

Kokapstrādes un celulozes rūpniecība MCCP (C14-C17), SCCP (C10-C13), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, 
dibutilalva

Tipogrāfijas MCCP (C14-C17), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti
Ādas apstrādes rūpniecība MCCP (C14-C17), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, dibutilalva, 

monooktilalva, dioktilalva, tributilalva, perfluorsavienojumi
Gumijas rūpniecība MCCP (C14-C17), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, dibutilalva
Kuģu būves/remonta uzņēmumi MCCP (C14-C17), monobutilalva, dibutilalva, monooktilalva, dioktilalva, tributilalva, 

DEHP
Veļas mazgātavas MCCP (C14-C17), SCCP (C10-C13), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, 

perfluorsavienojumi
Sadzīves notekūdeņi MCCP (C14-C17), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, dibutilalva, 

monooktilalva, dioktilalva, DEHP
Automazgātavu notekūdeņi MCCP (C14-C17), oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, DEHP, DEP, diizobutilftalāts, 

di-n-butilftalāts
Lielveikali MCCP (C14-C17), SCCP (C10-C13), DEHP, DEP, diizobutilftalāts, di-n-butilftalāts
NAI Oktilfenols, nonilfenols, monobutilalva
Rūpniecisko zonu virszemes notekūdeņi Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, dibutilalva
Farmaceitiskā rūpniecība Oktilfenols, nonilfenols, monobutilalva, dibutilalva
Mājsaimniecībās un rūpniecībā lietojamie 
ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi

Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti,

Cementa/betona/asfalta ražošana Oktilfenols, nonilfenols, monobutilalva, 
Tekstilrūpniecība Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, dibutilalva, monooktilalva, 

dioktilalva
Plastmasas rūpniecība Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, perfluorsavienojumi
Atkritumeļļu reģenerācija Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, DEHP, di-n-butilftalāts
Atkritumu poligonu filtrāts Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti, monobutilalva, dibutilalva, monooktilalva, 

dioktilalva, tributilalva, PFOS, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, DEHP, 
diizobutilftalāts, di-n-butilftalāts

Paneļu ražošana Monobutilalva, tributilalva, monooktilalva, dioktilalva
Automobiļu smalcināšanas uzņēmumi Monobutilalva, dibutilalva, perfluorsavienojumi
Pusvadītāju ražošana Perfluorsavienojumi, trihlormetāns
Krāsu rūpniecība DEHP
Celtniecības materiālu ražošana DEHP

Ieteikumi par bīstamajām vielām, kuras jāuzrauga kontrolējošajām/licencējošajām iestādēm / NAI attiecībā uz konkrētām 
ražošanas nozarēm / citām jomām:
Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti; MCCP (C14-C17), SCCP (C10-C13); monobutilalva, dibutilalva, tributilalva, monooktilalva, 
dioktilalva; DEHP, DEP.

SECINĀJUMI

• Par ERV robežlīmeņiem lielāka koncentrācija vidē atklāta tributilalvai. 
• Par ERV robežlīmeņiem lielāka koncentrācija kanalizācijas sistēmā atklāta īsās ķēdes hlorētajiem parafīniem un 

di(2-etilheksilftalātam).
• Apmēram 30% no visa paraugu skaita pareiza novērtēšana nebija iespējama matricas radīto traucējumu dēļ. 
• Augstāka bīstamo vielu koncentrācija atklātas rūpniecisko notekūdeņu paraugos, lai gan arī sadzīves notekūdeņos 

bija samērā daudz pētīto bīstamo vielu, īpaši MCCP (C14-C17), oktilfenola, nonilfenolu un to etoksilātu, monobutilalvas, 
dibutilalvas, monooktilalvas, dioktilalvas, DEHP), un tādējādi arī šo notekūdeņu veidu var uzskatīt par līdzvērtīgu 
piesārņojuma avotu.

• Oktilfenols, nonilfenoli un to etoksilāti visbiežāk atklāti rūpniecības, sadzīves notekūdeņos un NAI.
• Liela alvas organisko savienojumu koncentrācija atklāta visos paraugos. 
• Fenoli, PBDE47, PBDE99 un MCCP atklāti visos paraugos, tomēr to koncentrācija nebija liela.
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B.2. Latvija
Atbilstoši pirmajās divās skrīninga paraugu sērijās (ņemti 2010. gada jūnijā un 2011. gada februārī) iegūtajiem rezultātiem 
darba grupa kopā ar NAI pārstāvjiem nolēma veikt iepriekš izvēlēto vielu potenciālo piesārņojuma avotu apsekojumu, 
veicot iepriekš izvēlēto vielu mērījumus NAI ieplūstošo notekūdeņu paraugos.

B.2.1. Bīstamo vielu un paraugu ņemšanas vietu izvēle 
 Pētītās bīstamās vielas 

Piesārņojuma avotu apzināšanā galvenā uzmanība veltīta iepriekšējos skrīninga posmos (paraugi ņemti 2010. gada 
jūnijā un 2011. gada februārī) pētītajām ŪSD X pielikumā un Direktīvas 2008/105/EK III pielikumā iekļautajām vielām. 
Testēšanas laboratorija piedāvāja izpētīt plašāku vielu klāstu izvēlēto vielu grupā, nepaaugstinot pakalpojuma cenu. 
Piesārņojuma avotu pētījumos paraugos kopumā noteiktas 43 piesārņojošās vielas no piecām vielu grupām:

• alkilfenoli – nonilfenoli un to etoksilāti; oktilfenoli un to etoksilāti;
• polibromētie difenilēteri (PBDE: pentaBDE, oktaBDE un dekaBDE);
• hlorētie parafīni (īsās ķēdes hlorētie parafīni – SCCP, vidēja garuma ķēdes hlorētie parafīni – MCCP);
• hlororganiskie pesticīdi;
• perfluoroktānsulfonāts – PFOS.

Informācija par visām analizētajām vielām, izmantotajām analītiskajām metodēm un to raksturojumiem – LoQ un MU – ir 
iekļauta 2.1. tabulā.

2.1. tabula. Analizējamo bīstamo vielu saraksts un izmantotās analītiskās metodes, tostarp šo metožu LoQ un MU

Nr. CAS Nr. Vielas / vielu grupas 
nosaukums

Izmantotā 
metode

Mēr-
vienība

Ūdens/notekūdeņi MU, 
%LoD LoQ/LoR

Hlororganiskie pesticīdi
1. 634-66-2 1,2,3,4-tetrahlorbenzols

CZ_SOP_
D06_03_169
CSN EN ISO 6468;
US EPA 8081;
DIN 38407-2

µg/l 0,010 40
2. 634-90-2 un 95-94-3 1,2,3,5- & 1,2,4,5-tetrahlorbenzols µg/l 0,020 40
3. --- Triju tetrahlorbenzolu summa µg/l 0,030 40
4. 72-55-9 4,4`-DDE µg/l 0,010 40
5. 72-54-8 4,4`-DDD µg/l 0,010 40
6. 789-02-6 2,4-DDT µg/l 0,010 40
7. 50-29-3 4,4`-DDT µg/l 0,010 40
8. Četru DDT izomēru summa µg/l 0,040 40
9. 53-19-0 2,4-DDD µg/l 0,010 40
10. 3424-82-6 2,4-DDE µg/l 0,010 40
11. Sešu DDT izomēru summa µg/l 0,060 40
12. 15972-60-8 Alahlors µg/l 0,010 40
13. 309-00-2 Aldrīns µg/l 0,010 40
14. 60-57-1 Dieldrīns µg/l 0,010 40
15. 72-20-8 Endrīns µg/l 0,010 40
16. 465-73-6 Izodrīns µg/l 0,010 40
17. 76-44-8 Heptahlors µg/l 0,010 40
18. 28044-83-9 Cis-heptahlorepoksīds µg/l 0,010 40
19. 1024-57-3 Trans-heptahlorepoksīds µg/l 0,010 40
20. 118-74-1 Heksahlorbenzols (HCB) µg/l 0,0050 40
21. 87-68-3 Heksahlorbutadiēns µg/l 0,010 40
22. 319-84-6 Alfa-heksahlorcikloheksāns µg/l 0,010 40
23. 319-85-7 Beta-heksahlorcikloheksāns µg/l 0,010 40
24. 319-86-8 delta-heksahlorcikloheksāns µg/l 0,010 40
25. 58-89-9 Gamma-heksahlorcikloheksāns µg/l 0,010 40

26. 608-73-1 Četru heksachlorcikloheksānu 
summa µg/l 0,040 40

27. 67-72-1 Heksahloretāns µg/l 0,010 40
28. 72-43-5 Metoksihlors µg/l 0,010 40
29. 608-93-5 Pentahlorbenzols µg/l 0,010 40
30. 297-78-9 Telodrīns µg/l 0,010 40
31. 1582-09-8 Trifluralīns µg/l 0,010 40
32. 115-29-7 Alfa-endosulfāns µg/l 0,010 40
33. 33213-65-9 Beta-endosulfāns µg/l 0,010 40
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Nr. CAS Nr. Vielas / vielu grupas 
nosaukums

Izmantotā 
metode

Mēr-
vienība

Ūdens/notekūdeņi MU, 
%LoD LoQ/LoR

Bromētie difenilēteri
34. 41318-75-6 BDE-28 CZ_SOP_

D06_06_177 
izņemot nodaļas: 
10.2.3.2-10.2.3.7; 
10.2.4; 10.2.5
(US EPA 1614,
CSN EN ISO 
22032)

ng/l 0,025–0,057 0,068–0,11 30
35. 5436-43-1 BDE-47 ng/l 0,022–0,058 0,53–1,1 30
36. 60348-60-9 BDE-99 ng/l 0,037–0,100 0,25 30
37. 189084-64-8 BDE-100 ng/l 0,028–0,073 0,078–0,15 30
38. 68631-49-2 BDE-153 ng/l 0,028–0,110 0,078–0,21 30
39. 207122-15-4 BDE-154 ng/l 0,027–0,100 0,059–0,20 30
40. 207122-16-5 BDE-183 ng/l 0,023–0,098 0,26 30
41. 1163-19-5 BDE-209 ng/l 0,15–1,8 2,6–3,6 30
Alkilfenoli un to etoksilāti
42. 104-40-5, 25154-52-3 4-nonilfenols, izomēru maisījums

CZ_SOP_
D06_03_178
CSN EN ISO 
18857-2

µg/l 0,10 40

43. 104-35-8 4-nonilfenola monoetoksilāti, 
izomēru maisījums µg/l 0,10 40

44. 20427-84-3 4-nonilfenola dietoksilāts, izomēru 
maisījums µg/l 0,10 40

45. 4-nonilfenola trietoksilāts, izomēru 
maisījums µg/l 0,10 40

46. 1806-26-4 4-n-oktilfenols µg/l 0,010 40

47. 140-66-9 4-t-oktilfenols µg/l 0,010 40

48. 51437-90-2 4-t-oktilfenola dietoksilāts µg/l 0,010 40

49. 51437-89-9 4-t-oktilfenola monoetoksilāts µg/l 0,010 40

50. 4-t-oktilfenola trietoksilāts µg/l 0,010 40
Perfluoroktānsulfonāts

51. 1763-23-1 PFOS Test. laborat. 
iekšējā metodika µg/l 0,2 25

Hlorētie parafīni
52. 85535-84-8 C10-13 hloralkāni (SCCP) Test. laborat. 

iekšējā metodika
µg/l 0,1–0,5 20

53. 85535-85-9 C14-17 hloralkāni (MCCP) µg/l 0,1–0,5 20

To rūpniecības nozaru (uzņēmumu) un citu objektu saraksts, kuri var būt potenciāli izvēlēto bīstamo vielu emisijas avoti, 
ir iekļauts 1.2. tabulā.

 Paraugu ņemšanas vietas 

Paraugu ņemšanas vietas piesārņojuma avotu apzināšanai izvēlētas saskaņā ar skrīningā iegūtajiem rezultātiem, bīstamo 
vielu apsekojumu veicot NAI notekūdeņu dūņām. Skrīninga laikā atklāta samērā augsta izvēlēto vielu koncentrācija Rīgas, 
Liepājas, Dobeles, Valmieras un Ventspils NAI dūņās. Darba grupas dalībnieki bija ieinteresēti veikt testēšanu Saldus 
NAI ieplūstošajiem notekūdeņiem, kuri rodas dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes uzņēmumā un izraisa dūņu 
aktivitātes pazemināšanos. Galvenā uzmanība veltīta bīstamo vielu piesārņojuma potenciālajiem avotiem – dažādiem 
rūpniecības uzņēmumiem, no kuriem notekūdeņi nokļūst kopējā kanalizācijas sistēmā, un sadzīves notekūdeņiem 
(dzīvojamajiem rajoniem). Lietus notekūdeņu ņemšana nebija iespējama ieilguša sausuma perioda dēļ. 

Kopumā 2011. gadā laika periodā no 6. līdz 9. jūlijam paņemti 14 neattīrītu notekūdeņu paraugi:
• divi paraugi ņemti no Ventspilī izvietoto rūpniecības uzņēmumu izvadcaurulēm;
• divi paraugi – Liepājā

o viens paraugs no rūpniecības uzņēmuma izvadcaurules;
o viens komunālo notekūdeņu paraugs;

• divi paraugi ņemti no Dobelē izvietoto rūpniecības uzņēmumu izvadcaurulēm;
• viens paraugs ņemts Saldū no tvertnes rūpniecības uzņēmumā;
• viens paraugs – no rūpniecības uzņēmuma izvadcaurules Valmierā;
• seši paraugi ņemti Rīgā no kopējās kanalizācijas ūdeņu sistēmas – galvenokārt rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu 

maisījums, kas nokļūst kopējā kanalizācijas sistēmā; paraugu ņemšanas vietas izvēlētas saskaņā ar rūpniecisko vai 
sadzīves notekūdeņu izplūžu proporcijām – trīs paraugi ņemti no rūpnieciskajām zonām un trīs – no dzīvojamajiem 
rajoniem. Informācija par paraugu ņemšanas vietām iekļauta 2.2. tabulā.

Apsekoto uzņēmu darbības jomas ir tekstilizstrādājumu ražošana (šūšana, krāsošana, apdrukāšana, impregnēšana, 
citāda veida apstrāde), dzīvnieku izcelsmes atkritumu utilizēšana, mājsaimniecībā lietojamo ķīmisko līdzekļu ražošana, 
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naftas un naftas produktu glabāšana un transportēšana, sveču, ugunsdzēsības līdzekļu un metāla kārbu ražošana.
Paraugu ņemšanas vietas Latvijā ir iezīmētas kartē 2.1. attēlā. Paraugu ņemšanas vietas Rīgā skatīt 2.2. attēlā.

2.1. attēls. NAI izvietojums

2.2. tabula. Paraugu ņemšanas vietu (sūkņu staciju) apraksts Rīgas kanalizācijas sistēmā

Vietas Nr. No dažādiem avotiem nopludinātie notekūdeņi Rīgas kanalizācijas sistēmā Pārākumā esošie 
notekūdeņi

Rīga 1 JRM Sadzīves notekūdeņi no dzīvojamajiem rajoniem Jūrmalas austrumu daļā Sadzīves

Rīga 2 BOL
Kuģu būves/remonta doki, osta, zivrūpniecības, mēbeļu ražošanas, kokapstrādes, saplākšņa 
ražošanas, sintētisko sveķu un fenola plēves ražošanas uzņēmumu notekūdeņi, rūpniecisko zonu 
virszemes notekūdeņi, sadzīves notekūdeņi no dzīvojamajiem rajoniem 

Rūpnieciskie

Rīga 3 
IMA Sadzīves notekūdeņi no dzīvojamajiem rajoniem Sadzīves

Rīga 4 
SAR

Naftas, naftas produktu un beztaras kravu glabāšanas un transportēšanas uzņēmumu, noliktavu, 
piestātņu, alusdarītavas, slimnīcas notekūdeņi, rūpniecisko zonu virszemes notekūdeņi, sadzīves 
notekūdeņi no dzīvojamajiem rajoniem 

Rūpnieciskie

Rīga 5 JUG Tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmumu notekūdeņi, sadzīves notekūdeņi no dzīvojamajiem 
rajoniem Sadzīves

Rīga 6 KEN
Farmācijas, metālapstrādes, elektroaprīkojuma ražošanas, metāla konstrukciju un metāla vadu 
ražošanas uzņēmumu, gaļas kombināta, noliktavu notekūdeņi, rūpniecisko zonu virszemes 
notekūdeņi, sadzīves notekūdeņi no diviem lieliem dzīvojamajiem rajoniem 

Vairāk sadzīves 
nekā rūpnieciskie

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
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2.2. attēls. NAI un apsekoto notekūdeņu sūkņu staciju (punktu) atrašanās vietas Rīgā

B.2.2. Kvalitātes nodrošināšana 

 Paraugu ņemšana un apstrāde

Paraugu ņemšanu 2011. gada 6.–11. jūnijā veica kvalificēti Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) speciālisti un īpaši 
apmācīti notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbinieki. Paraugi ņemti saskaņā ar standarta darbību procedūrām, kuras 
izstrādātas atbilstoši turpmāk minētajiem ISO/EN standartiem:
• LVS ISO 5667-10:1992 Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 10. daļa: Norādījumi notekūdeņu paraugu ņemšanai.
• LVS EN ISO 5667-1:2007 Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 1. daļa: Norādījumi paraugu ņemšanas programmu 

izveidei un paraugu ņemšanas paņēmieniem.
• LVS EN ISO 5667-3:2007 Ūdens kvalitāte – Paraugu ņemšana – 3. daļa: Norādījumi paraugu konservēšanai un 

saglabāšanai līdz analīzes sākumam.

Notekūdeņu paraugi, kurus analizēja „ALS Laboratory Group Ltd”, tika iepildīti 1 l brūnā stikla pudelēs ar skrūvējamiem 
plastmasas vākiem un politetrafluoretilēna ieliktņiem. Visas paraugiem paredzētās pudeles jau sagatavotā veidā 
piegādāja testēšanas laboratorija, un tām nebija nepieciešama papildu apstrāde. Skrūvējamos plastmasas vākus un 
politetrafluoretilēna ieliktņus PFOS testēšanai paredzētajām paraugu pudelēm norobežoja no saskares ar paraugu, 
ievietojot alumīnija foliju. 

Notekūdeņu paraugus ņēma šim nolūkam īpaši paredzētās vietās:
• uzņēmuma izvadcaurules galā vai tā priekšattīrīšanas iekārtās pirms notekūdeņu izvada kopējā kanalizācijas 

sistēmā;
• notekūdeņu savākšanas tvertnēs;
• notekūdeņu sūknēšanas stacijās.

Notekūdeņu paraugus ņēma manuāli, izmantojot smeļamo kausu / troses galā piestiprinātu spaini. Pirms aizpildīšanas 
parauga pudeli izskaloja ar notekūdeņu paraugu. Vienu paraugu ieguva no automātiskās paraugu ņemšanas ierīces, 
apkopojot 24 stundu laikā ņemtos apakšparaugus.
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Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
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No ņemšanas vietas paraugus kopā ar sasaldētiem aukstumelementiem ievietoja pārvietojamajās aukstumkastēs un 
nekavējoties transportēja uz LHEI laboratoriju. Pirms transportēšanas uz „ALS Laboratory Group Ltd” paraugus 3–7 
dienas glabāja ledusskapī 4–8OC temperatūrā un uz testēšanas laboratoriju nosūtīja pārvietojamās aukstumkastēs kopā 
ar sasaldētiem aukstumelementiem.

 Paraugu analīzes

Notekūdeņu paraugu testēšanu veica „ALS Laboratory Group Ltd” Čehijas Republikā, nosakot šādas vielas: alkilfenolus 
un to etoksilātus, bromētos difenilēterus, hlorētos parafīnus, PFOS, hlororganiskos pesticīdus. 

Laboratorija ir akreditēta Čehijas Akreditācijas institūtā (atbilstoši standartam EN ISO/IEC 17025:2005). Akreditācijas 
apliecība Nr. 521/2008, izdota 24.11.2008, spēkā līdz 31.03.2012.
Akreditācijas sfēra: ūdens, augsnes, atkritumu, dūņu, eļļu, izolējošo šķidrumu, sedimentu, iežu, cietvielu paraugu, gaisa, 
emisiju, imisiju, gāzu, darba vides, bioloģisko materiālu (augu un dzīvnieku audu), pārtikas, dzīvnieku barības ķīmiskā, 
radioķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; atkritumu, ūdens un ķīmisko vielu ekotoksikoloģiskās iedarbības testēšana; 
smērvielu un degvielu testēšana; ūdens paraugu ņemšana.

Laboratorijā izmantota 2. tipa elastīgās sfēras akreditācija 4-n-nonilfenola testēšanā (rādītāja noteiktā diapazona 
paplašināšana). Metodei ir piešķirta 2. tipa elastīgās sfēras akreditācija; tā ir iekļauta 2008. gada 24. novembrī izdotajā 
akreditācijas apliecībā Nr. 521.

Visām izmantotajām analīžu metodēm jānodrošina mērījumu nenoteiktība ne lielāka par 50% (k=2). Piesārņojuma 
avotu pētījuma laikā testēšanas metožu LoD, LoQ un MU nepārsniedza Latvijas likumdošanā (22.01.2002. izdotajos MK 
noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”) noteiktās robežvērtības (2.2. tabula).

 2.2. tabula. Latvijas likumdošanas prasībām atbilstošo (lielāko pieļaujamo) un laboratorijas nodrošināto 
LoQ salīdzinājums

Vielas LoD metodei, nosakot vielas koncentrāciju 
kanalizācijas sistēmā novadāmajam ūdenim

LoQ, ko var nodrošināt 
laboratorija

DDT 1 µg/l 0,01 µg/l

Aldrīna, dieldrīna, endrīna un izodrīna 
summa 0,4 µg/l 0,01 µg/l, 

katrai vielai atsevišķi

Heksahlorbenzols (HCB) 0,5–1 µg/l 0,005 µg/l

Heksahlorbutadiēns 0,5–1 µg/l 0,01 µg/l

B.2.3. Analīžu rezultāti 

 Rezultātu novērtējuma pamatojums

Skrīnings un piesārņojuma avotu apsekojums veikts dažādos laikos, tādēļ abos šajos pētījumos iegūtie rezultāti var 
atspoguļot dažādu potenciālo piesārņojuma avotu stāvokli un notekūdeņu dūņu kvalitāti. Tādēļ, izmantojot tikai vienu 
novērojumu katrā piesārņojuma rašanās vietā, tā avotu un no NAI nopludināto ūdeņu ietekmi novērtēt ir samērā grūti.

Vienīgais likumdošanā noteiktais pamatojums, kuru var izmantot rezultātu novērtēšanai, ir iekļauts 2.2. nodaļā minētajos 
MK noteikumos Nr. 34. ŪSD iekļautajām vielām noteiktās VKS pašreizējās vērtības ir paredzētas vielu novadīšanai ūdens 
vidē, bet nav attiecināmas uz notekūdeņiem pirms attīrīšanas NAI.

 Pārskats par apsekotajās vietās iegūtajiem rezultātiem

Piesārņojuma avotu pētījumu laikā paraugos atklātā hlororganisko pesticīdu un PFOS koncentrācija bija mazāka par 
LoQ.

PFOS
Sākotnējā skrīninga pētījuma posmos samērā augsta PFOS koncentrācija atklāta Ventspils NAI notekūdeņu dūņās. 
Iespējamie piesārņojuma avoti varētu būt šīs vielas saturošo izstrādājumu ražošanas uzņēmumi vai liesmas slāpētāju 
lietošana rūpniecības uzņēmumos, kuros ir liela aizdegšanās iespējamība. Pretēji skrīninga laikā iegūtajiem 
rezultātiem piesārņojuma avotu apzināšanas posmā visās apsekotajās vietās atklātās PFOS koncentrācijas vērtības 
bija mazākas par metodes LoQ – iespējams, tādēļ, ka matricas ietekmes dēļ LoQ bija palielināts.
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Hlorētie parafīni
Sākotnējā skrīninga pētījuma posmos samērā augsta hlorēto parafīnu koncentrācija atklāta Dobeles NAI 
notekūdeņu dūņās. Iespējamie piesārņojuma avoti – šīs vielas saturošu izstrādājumu ražošana.
SCCP (C10–C13) atklāts desmit no 14 notekūdeņu paraugiem. Novērotais koncentrācijas diapazons bija <0,1–1,6 µg/l, 
vislielākā koncentrācija atklāta sadzīves notekūdeņos (no dzīvojamā rajona).
MCCP (C14–C17) atklāts 11 no 14 notekūdeņu paraugiem. Novērotais koncentrācijas diapazons – <0,1–8,8 µg/l, 
vislielākā koncentrācija atklāta sadzīves notekūdeņos (no dzīvojamā rajona). Sveču ražošanas uzņēmuma 
notekūdeņos konstatētā koncentrācija bija 5,4 µg/l.

PBDE
Sākotnējā skrīninga pētījuma posmos samērā augsta PBDE koncentrācija atklāta Valmieras un Dobeles NAI 
notekūdeņu dūņās. Iespējamie piesārņojuma avoti varētu būt šo vielu saturošo izstrādājumu ražošanas uzņēmumi 
vai liesmas slāpētāju lietošana, vai mājsaimniecības radušies putekļi.
Novērotais pentaBDE koncentrācijas diapazons bija 1,50–20,7 ng/l, vislielākā koncentrācija atklāta sadzīves 
notekūdeņos (no dzīvojamā rajona).
Novērotais oktaBDE koncentrācijas diapazons bija 0,30–3,7 ng/l. Vislielākā koncentrācija atklāta sveču ražošanas 
uzņēmuma notekūdeņos.
DekaBDE koncentrācijas diapazons bija 8,6–890 ng/l, bet vislielākā koncentrācija atklāta sadzīves (dzīvojamā 
rajona) notekūdeņos. DekaBDE koncentrācija Rīgas kanalizācijas sistēmā bija diapazonā 120–400 ng/l – augstāka 
nekā citās pilsētās, izņemot Liepāju.

Alkilfenoli un to etoksilāti
Sākotnējā skrīninga pētījuma posmos atklāta samērā augsta alkilfenolu koncentrācija Rīgas NAI notekūdeņu dūņās 
un notekūdeņos. Šo vielu plašā lietojuma dēļ ir grūti identificēt galveno piesārņojuma avotu.
Dažiem paraugiem LoD, LoQ un MU bija palielinātas notekūdeņu sarežģītās matricas (tās radīto traucējumu) dēļ, 
tādēļ nepieciešamās standarta robežvērtības nodrošināt nebija iespējams.
Notekūdeņos atklātā 4-nonilfenola koncentrācija bija diapazonā 0,34–37 µg/l. Vislielākā koncentrācija – 37 un 
19 µg/l –, kā arī samērā liels 4-nonilfenola monoetoksilātu saturs notekūdeņos (12 µg/l) atklāts paraugu ņemšanas 
vietās tekstilizstrādājumu ražošanas/apstrādes uzņēmumu tuvumā. Samērā augsta 4-nonilfenola monoetoksilātu 
(8,4 µg/l) un 4-nonilfenola dietoksilātu (10 µg/l) koncentrācija noteikta notekūdeņos, kuri pirms utilizēšanas 
glabājās plastmasas tvertnēs uzņēmuma teritorijā.
Notekūdeņos atklātās 4-t-oktilfenola koncentrācijas diapazons bija 0,13–4,7 µg/l. Vislielākā 4-t-oktilfenola 
un 4-t-oktilfenola dietoksilāta koncentrācija (attiecīgi 4,7 µg/l un 2,1 µg/l) noteikta paraugu ņemšanas vietās 
tekstilizstrādājumu ražošanas/apstrādes uzņēmumu tuvumā. Vislielākā 4-t-oktilfenola trietoksilāta koncentrācija 
(3,5 µg/l) atklāta notekūdeņos, kuri pirms utilizēšanas glabājās plastmasas tvertnēs uzņēmuma teritorijā.

B.2.4. Rezultātu kopsavilkums un rekomendācijas 

Bīstamo vielu piesārņojuma avotu apsekojumā iegūto rezultātu skaidra interpretēšana nav iespējama, jo šajā posmā 
paraugi ņemti tikai vienreiz katrā vietā un piesārņojošo vienību darbības režīms nav zināms. Iespējams, ka vienreizējos 
paraugos bija nokļuvuši nevis „ražotāju”, bet gan „mājsaimniecību” radītie notekūdeņi.

Vislielākā alkilfenolu koncentrācija novērota to uzņēmumu tuvumā, kuri ražo/apstrādā tekstilizstrādājumus, tomēr 
saskaņā ar rezultātiem, kuri skrīninga laikā iegūti Rīgas NAI notekūdeņos un notekūdeņu dūņās, jākontrolē arī citi 
uzņēmumi, kuri ražo vai lieto alkilfenolus saturošus produktus/izstrādājumus.

Sadzīves notekūdeņi ir pastāvīgs PBDE un hlorēto parafīnu piesārņojuma avots. PBDE izmanto kā liesmas slāpētājus, 
un ir labi zināms, ka mājsaimniecību putekļos ir liels šo savienojumu saturs, jo mēbelēs, mēbeļaudumos, celtniecības 
materiālos, plastmasās, elektroniskajās ierīcēs (datoros, televizoros, kompaktdisku atskaņotājos u. c.) ir PBDE, lai 
novērstu šo izstrādājumu aizdegšanās iespējamību. Hlorētos parafīnus izmanto kā plastificētājus PVH, metāla apstrādes 
šķidrumos, krāsās un lakās, līmēs/blīvētājos, liesmas slāpētājos, ādas apstrādes līdzekļos, bezoglekļa koppapīrā. 
Daudzu mājsaimniecībām paredzēto produktu sastāvā, piemēram, plastmasās, krāsās, gumijā, sadzīves ķīmijā un 
ādas izstrādājumos, ir hlorētie parafīni. Lai garantētu vidē novadāmo notekūdeņu pietiekamu attīrīšanu no PBDE un 
hlorētajiem parafīniem, NAI jāveic šo vielu piesārņojuma papildu monitorings.

PFOS piesārņojuma avotu izpēte un papildu kontrole notekūdeņos pašlaik nav uzskatāma par efektīvu atbilstošu 
analītisko metožu trūkuma dēļ. 
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B.3. Igaunija
B.3.1. Bīstamo vielu un paraugu ņemšanas vietu izvēle 
Paraugu ņemšanas vietas, kurās jāveic apsekojums, un matricas izvēlētas nacionālās projekta vadības grupas sanāksmē 
saskaņā ar Igaunijas Vides pētniecības centra (EERC) speciālistu priekšlikumiem un sadarbībā ar Vides ministrijas, Sociālo 
lietu ministrijas, Vides pārvaldes, Veselības pārvaldes, Igaunijas Vides informācijas centra un Baltijas Vides foruma 
(Igaunijas organizācijas) speciālistiem.

Ida-Viru (Ida-Viru) apgabals izvēlēts kā vieta, kur jāveic bīstamo vielu piesārņojuma avotu monitorings. Ida-Viru 
apgabalam raksturīgas senas rūpnieciskās ražošanas tradīcijas un plašs uzņēmumu klāsts. Ziemeļaustrumigaunija 
(3.1. attēls) ir rūpniecisks rajons, kurā izvietotas degslānekļa raktuves, uz šīs izejvielas bāzes veidoti ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmumi, kā arī elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnes.

Kohtla-Jerves (Kohtla-Järve) NAI („Järve Biopuhastus OÜ”) veic piesārņojuma monitoringu, jo šajās iekārtās tiek 
attīrīta lielākā daļa no apgabalā izvietoto uzņēmumu notekūdeņiem. Papildus rūpnieciskajiem notekūdeņiem „Järve 
Biopuhastus OÜ” attīra arī Jehvi (Jõhvi), Kivieli (Kiviõli), Kohtla-Jerves un Pisi (Püssi) pilsētas, Kohtla-Nemmes (Kohtla-
Nõmme) pagasta un Kukruse (Kukruse) ciema sadzīves (mājsaimniecību) notekūdeņus.

 Pētītās bīstamās vielas 

Pētāmās vielas un paraugu matricas izvēlētas atbilstoši rūpniecisko uzņēmumu specializācijai un Kohtla-Jerves 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekš – projekta bīstamo vielu skrīninga posmu ietvaros – ņemto notekūdeņu un 
notekūdeņu dūņu paraugu testēšanas rezultātiem. Pētāmās vielas un vielu grupas izvēlētas arī saskaņā ar iepriekš 
veiktās bīstamo vielu inventarizācijas, kā arī monitoringa programmu, pētniecisko un starptautisko projektu īstenošanas 
laikā iegūtajiem rezultātiem.

3.1. attēls. Igaunijas ziemeļrietumu apgabalu 
karte

Pētījumi veikti šādām bīstamajām vielām vai 
vielu grupām (3.1. tabula):

- smagie metāli;
- fenoli, alkilfenoli un to etoksilāti;
- poliaromātiskie ogļūdeņraži;
- gaistošie organiskie savienojumi;
- alvas organiskie savienojumi;
- ftalāti;
- polibromētie bifenili, difenilēteri un polibromētie organiskie savienojumi;
- īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni;
- perfluorsavienojumi;
- naftas produkti;
- hlororganiskie pesticīdi;
- polihlorētie bifenili;
- heksahlorbenzols.

Ūdens paraugos papildus noteikti arī turpmāk minētie indikatori:
- ĶSP;
- BSP7;
- fosfora kopējais daudzums;
- slāpekļa kopējais daudzums;
- suspendēto cieto vielu saturs.
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3.1. tabulā iekļauta informācija par visām pētījuma laikā analizētajām vielām vai vielu grupām un laboratorijām, kuras 
veica paraugu testēšanu.

3.1. tabula. Pētījuma laikā analizētās vielas un vielu grupas 

Nr. Viela / vielu grupa CAS numurs Laboratorija, kura 
veica testēšanu

Smagie metāli
1 Svins un tā savienojumi 7439-92-1 EERC
2 Niķelis un tā savienojumi 7440-02-0 EERC
3 Dzīvsudrabs un tā savienojumi 7439-97-6 EERC
4 Kadmijs un tā savienojumi 7440-43-9 EERC
5 Cinks un tā savienojumi 7440-66-6 EERC
6 Hroms 7440-47-3 EERC
7 Varš un tā savienojumi 7440-50-8 EERC
8 Arsēns un tā savienojumi 7440-38-2 EERC

Fenola savienojumi, alkilfenoli un to etoksilāti
9 4-nonilfenols 104-40-5 GALAB

10 Izononilfenols 25154-52-3 GALAB
11 Izononilfenola monoetoksilāts 27986-36-3 GALAB
12 Izononilfenola dietoksilāts 20427-84-3 GALAB
13 Izononilfenola trietoksilāts - GALAB
14 Izononilfenola tetraetoksilāts - GALAB
15 Izononilfenola pentaetoksilāts - GALAB
16 Izononilfenola heksaetoksilāts - GALAB
17 4-oktilfenols 1806-26-4 GALAB
18 4-tert-oktilfenols 140-66-9 GALAB
19 4-t-oktilfenola monoetoksilāts 9036-19-5 GALAB
20 4-t-oktilfenola dietoksilāts - GALAB
21 4-t-oktilfenola trietoksilāts - GALAB
22 4-t-oktilfenola tetraetoksilāts - GALAB
23 4-t-oktilfenola pentaetoksilāts - GALAB
24 4-t-oktilfenola heksaetoksilāts - GALAB
25 4-tert-butilfenols 98-54-4 GALAB
26 4-tert-pentilfenols 80-46-6 GALAB
27 Pentahlorfenols 87-86-5 EERC
28 p- un m-krezols 106-44-5, 108-39-4 EERC
29 o-krezols 95-48-7 EERC
30 Rezorcīns 108-46-3 EERC
31 2,5-dimetilrezorcīns 95-87-4 EERC
32 5-metilrezorcīns 504-15-4 EERC
33 Fenols 108-95-2 EERC
35 2,3-dimetilfenols 526-75-0 EERC
36 2,6-dimetilfenols 576-26-1 EERC
37 3,4-dimetilfenols 95-65-8 EERC
38 3,5-dimetilfenols 108-68-9 EERC

Poliaromātiskie ogļūdeņraži
39 Antracēns 120-12-7 GALAB
40 Benzo(a)pirēns 50-32-8 GALAB
41 Benzo(b)fluorantēns 205-99-2 GALAB
42 Benzo[g,h,i]perilēns 191-24-2 GALAB
43 Benzo(k)fluorantēns 207-08-9 GALAB
44 Indeno[1,2,3-cd]pirēns 193-39-5 GALAB
45 Naftalīns 91-20-3 GALAB
46 Fluorantēns 206-44-0 GALAB

Gaistošie organiskie savienojumi
47 Benzols 71-43-2 EERC
48 1,2-dihloretāns 107-06-2 EERC
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Nr. Viela / vielu grupa CAS numurs Laboratorija, kura 
veica testēšanu

49 Dihlormetāns 75-09-2 EERC
50 Tetrahlormetāns 56-23-5 EERC
51 Hloroforms (trihlormetāns) 67-66-3 EERC
52 Trihloretilēns (TCE) 79-01-6 EERC
53 Perhloretilēns (PCE) 127-18-4 EERC
54 Dihlorbrommetāns 75-27-4 EERC
55 Bromoforms 75-25-2 EERC

Hlorbenzoli
56 Heksahlorbenzols 118-74-1 EERC

Alvas organiskie savienojumi
57 Tributilalva 3664-73-3 GALAB
58 Monobutilalva 78763-54-9 GALAB
59 Dibutilalva 1002-53-5 GALAB
60 Tetrabutilalva 1461-25-2 GALAB
61 Monooktilalva - GALAB
62 Dioktilalva 94410-05-6 GALAB
63 Tricikloheksilalva 6056-50-4 GALAB
64 Monofenilalva 2406-68-0 GALAB
65 Difenilalva 6381-06-2 GALAB
66 Trifenilalva 668-34-8 GALAB

Ftalāti
67 Di(2-etilheksil)ftalāts 117-81-7 GALAB
68 Dibutilftalāts 84-74-2 GALAB
69 Dimetilftalāts 113-11-3 GALAB
70 Dietilftalāts 84-66-2 GALAB
71 Benzilbenzoāts 120-51-4 GALAB
72 Diizobutilftalāts 84-69-5 GALAB
73 Dimetoksietilftalāts 117-82-8 GALAB
74 Diizoheksilftalāts - GALAB
75 Di-2-etoksietilftalāts 605-54-9 GALAB
76 Dipentilftalāts 131-18-0 GALAB
77 Benzilbutilftalāts 85-68-7 GALAB
78 Heksil-2-etilheksilftalāts - GALAB
79 Dibutoksietilftalāts 117-83-9 GALAB
80 Dicikloheksilftalāts 84-61-7 GALAB
81 Diizononilftalāts 28553-12-0 GALAB
82 Di-n-oktilftalāts 117-84-0 GALAB
83 Diizodecilftalāts 26761-40-0 GALAB
84 Di-n-butilftalāts - GALAB

Polibromētie bifenili, difenilēteri un polibromētie organiskie savienojumi
85 Pentabromdifenilēteris, PBDE-99 60348-60-9 GALAB

Pentabromdifenilēteris, PBDE-100 189084-66-0 GALAB

86 Oktabromdifenilēteris, PBDE-203 32536-52-0 GALAB
87 3,3’,5,5’-tetrabrombisfenols A, TBBPA 79-94-7 GALAB
88 Tetrabrombifenils, PBB-52 59080-37-4 GALAB
89 Pentabrombifenils, PBB-101 67888-96-4 GALAB
90 Heksabrombifenils, PBB-153 59080-40-9 GALAB
91 Tribromdifenilēteris, PBDE-28 - GALAB
92 Tetrabromdifenilēteris, PBDE-47 5436-43-1 GALAB
93 Heksabromdifenilēteris, PBDE-138 182677-30-1 GALAB
94 Heksabromdifenilēteris, PBDE-153 68631-49-2 GALAB
95 Heksabromdifenilēteris, PBDE-154 207122-15-4 GALAB
96 Heptabromdifenilēteris, PBDE-183 207122-16-5 GALAB
97 Heptabromdifenilēteris, PBDE-190 189084-68-2 GALAB
98 Dekabromdifenilēteris, PBDE-209 1163-19-5 GALAB
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Nr. Viela / vielu grupa CAS numurs Laboratorija, kura 
veica testēšanu

99 Pentabromdifenilēteru kopējais daudzums - GALAB

100 Oktabromdifenilēteru kopējais daudzums GALAB

101 Heksabrombenzols 87-82-1 GALAB
102 Heksabromciklododekāns 25637-99-4 GALAB
103 Bromciklēns 1715-40-8 GALAB

Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
104 C10-13 hloralkāni (SCCP) 85535-84-8 GALAB
105 C14-17 hloralkāni (MCCP) 85535-85-9 GALAB

Perfluorsavienojumi
106 Perfluoroktānsulfoskābe (PFOA) 335-67-1 GALAB
107 Perfluoroktānsulfonāts (PFOS) 1763-23-1 GALAB

Hlororganiskie pesticīdi un polihlorētie bifenili
108 Gamma-heksahlorcikloheksāns 58-89-9 EERC
109 p,p`DDE 82413-20-5 EERC
110 p,p`DDD 72-54-8 EERC
111 Polihlorētie bifenili 1336-36-3 EERC

Citas vielas

112 Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži) EERC

EERC  – Igaunijas Vides pētījumu centrs.
GALAB  – „GALAB Laboratories GmbH”, Max-Planck-Strasse 1, Gēsthahta (Geesthacht), Vācija (Germany).

Informācija par bīstamajām vielām un attiecīgajām rūpniecības nozarēm, kuru uzņēmumi var emitēt šīs vielas, ir iekļauta 
1.2. tabulā.

	Paraugu ņemšanas vietas, matricas un laiks

Rūpnieciskie uzņēmumi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras piedalījās pētījumā

Īss pārskats par Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un rūpnieciskajiem uzņēmumiem, kuri novada 
notekūdeņus uz šīm iekārtām, ir dots turpmāk tekstā.

Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir uzņēmums, kurš pieder vietējām pašvaldībām: Kohtla-Jerves, Pisi, Jehvi 
un Kivieli pilsētai. Notekūdeņu attīrīšanu iekārtās veic šādos posmos:

1) priekšattīrīšana – mehāniskā apstrāde:
- ieplūdes kamera, avārijas tvertne, redeļu bloks, smilšu separators, līdzsvarošanas tvertne, sadalīšanas 

tvertne;
2) bioloģiskā attīrīšana (ar aktīvajām dūņām);
3) pēcattīrīšana (sedimentācija):

- ķīmisko vielu dozēšanas stacija, dzidrinātāji, izplūdes kamera;
4) dūņu apstrāde:

- dūņu atūdeņošanas ierīces; dūņu kompostēšanas lauks, izplūdes gāzu attīrīšana (biofiltrs).
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Rūpniecības uzņēmumi

Rūpniecības uzņēmums Nr. 1 – ķīmiskā rūpniecība
Galvenās darbības jomas – naftas produktu ražošana no degslānekļa. Produkti:
1) degslānekļa eļļa. Izdalīta no termiskā krekinga procesā iegūtas degslānekļa frakcijas. Izmanto kā augstas 

kvalitātes kurināmo katlu mājās, koksnes antiseptiķos un smagās degvieleļļas uzlabošanai;
2) Degakmens fenoli. Iegūst izdalīšanas procesā (ekstrakcijā ar butilacetātu) no fenolu/ūdens maisījuma, kas 

veidojas, termiski apstrādājot degslānekli. Izmanto kā izejmateriālu sintētisko miecvielu, tamponēšanas 
maisījumu un fenola-formaldehīda sveķu ražošanā.

Rūpniecības uzņēmums Nr. 2 – kokapstrādes rūpniecība
Kokskaidu plātņu ražošana. Koksnes atlikumus var pārstrādāt, iegūstot kokskaidu plātnes – izstrādājumu ar 
augstāku pievienoto vērtību, kam raksturīga liela virsmas apstrādes dažādība un augsta kvalitāte. Kokskaidu 
plātnes ir labs masīvkoksnes aizstājējs.

Rūpniecības uzņēmums Nr. 3 – ķīmiskā rūpniecība
Benzoskābes, konservantu un Benzoflex® produktu ražošana. Benzoskābi izmanto krāsu korozijnoturības 
uzlabošanai un alkīda sveķu ražošanai (lieto koksnes gruntēšanai). Divus šīs skābes sāļus – nātrija un kālija 
benzoātu – izmanto aizsardzībai pret rauga un pelējuma sēnītēm, kā arī baktērijām skābā vidē. Benzoflex® 
produktus lieto plastificētājus saturošu plastmasu un PVH izstrādājumu, piemēram, logu blīvju, ražošanā, ja 
nepieciešams saglabāt materiāla elastību arī ļoti zemā temperatūrā.

Rūpniecības uzņēmums Nr. 4 – ķīmiskā rūpniecība
Degvieleļļu, degakmens fenolu, urīnvielas-formaldehīda sveķu, 2-metilrezorcīna un 5-metilrezorcīna, celtniecībā 
izmantojamā mastikas hermētiķa, degakmens bitumena, sveķu, eļļas krāsu un citu ķīmisko produktu ražošana 
no degslānekļa. Degakmens degvieleļļu izmanto kā piedevu jūras kuģniecībā izmantojamajās degvielās un kā 
degvielu boileriem un rūpnieciskajām krāsnīm. 
Degakmens fenolus ekstrahē no gāzes atsārma, kuru iegūst degslānekļa termiskās apstrādes (pirolīzes) procesā 
un izmanto kā izejvielu sintētisko miecvielu, tamponēšanas maisījumu un adhezīvo sveķu ražošanā. Urīnvielas-
formaldehīda sveķus ražo urīnvielas un formaldehīda polikondensācijas procesā un izmanto kā saistvielu skaidu 
plātņu ražošanā, kā līmi saplākšņa, mēbeļu, dažādu veidu laminēto koksnes izstrādājumu (parketa) un mēbeļu 
komplektu ražošanā.

Papildus notekūdeņiem no iepriekš minētajiem rūpniecības uzņēmumiem un Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās attīrītajiem notekūdeņiem un notekūdeņu dūņām paraugus ņēma arī Jehvi un Kohtla-Jerves pilsētas, Kohtla-
Nemmes lauku teritorijas un Kukruses ciema sadzīves notekūdeņiem, kurus minētās pašvaldības novada uz Kohtla-
Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātam. Kopējais paraugu skaits – 12, 
no kuriem seši ņemti notekūdeņiem (četri rūpnieciskajiem, bet divi – sadzīves notekūdeņiem), viens – filtrātam, divi – 
attīrītajiem notekūdeņiem un trīs – notekūdeņu dūņām.

Informācija par pētījuma laikā apsekotajām vietām, paraugu matricām un ņemšanas laiku ir apkopota 3.2. tabulā.
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3.2. tabula. Paraugu ņemšanas vietas, matricas, kuras ņemtas pētījuma laikā, un paraugu 
ņemšanas laiks

Nr. Paraugu ņemšanas vieta Paraugu ņemšanas vietas apraksts Matrica Paraugu 
ņemšanas laiks

1. Rūpniecības uzņēmums Nr. 1 Notekūdeņu aka aiz flotācijas tvertnes Notekūdeņi 31.05.2011.

2. Rūpniecības uzņēmums Nr. 2 Pēdējā aka pirms notekūdeņu sūkņu 
stacijas Notekūdeņi 31.05.2011.

3. Rūpniecības uzņēmums Nr. 3 Spiedvads Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu teritorijā Notekūdeņi 31.05.2011.

4. Rūpniecības uzņēmums Nr. 4 Spiedvads Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu teritorijā Notekūdeņi 31.05.2011.

5. Puskoksa un izdedžu glabātava Spiedvads Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu teritorijā Filtrāts* 31.05.2011.

6. Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes 
pašvaldība

Spiedvads Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu teritorijā Sadzīves notekūdeņi 31.05.2011.

7. Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-
Jerves pilsētas Ahtmes rajons

Spiedvads Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu teritorijā Sadzīves notekūdeņi 31.05.2011.

8. Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas („Järve Biopuhastus OÜ”)

Izplūdes aka notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu teritorijā 

Atgriežamās dūņas no sūkņu stacijas 
lodvārsta (trīs notekūdeņu dūņu 
paraugi, ņemti ar pusstundas intervālu)

Notekūdeņi
(Nr. 1: apvienotais 
24 stundu paraugs;
Nr. 2: vienreizējs 
paraugs).
Notekūdeņu dūņas
(trīs paraugi)

31.05.2011.

* Kopš 2000. gada uzņēmums „Järve Biopuhastus OÜ” veic filtrāta attīrīšanu.

3.3. tabulā ir dots detalizēts pārskats par pētījuma laikā apsekoto vietu, kā arī paraugos un matricās analizētajām 
vielām vai vielu grupām 

3.3. tabula. Paraugu ņemšanas vietas, matricas un attiecīgās vielas vai vielu grupas, kuras 
noteiktas laboratorijā

Nr. Paraugu ņemšanas 
vieta un matrica

Analizētās vielas / vielu grupas un laboratorija

EERC GALAB

1.
Rūpniecības 
uzņēmums Nr. 1;
notekūdeņi

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli*
4. Pentahlorfenols
5. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: ĶSP, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

2.
Rūpniecības 
uzņēmums Nr. 2;
notekūdeņi 

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: ĶSP, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

3.
Rūpniecības 
uzņēmums Nr. 3;
notekūdeņi

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: ĶSP, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
6. Perfluorsavienojumi
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Nr. Paraugu ņemšanas 
vieta un matrica

Analizētās vielas / vielu grupas un laboratorija

EERC GALAB

4.
Rūpniecības 
uzņēmums Nr. 4;
notekūdeņi

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Pentahlorfenols
5. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)
6. Poliaromātiskie ogļūdeņraži

Papildus: ĶSP, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

5.
Puskoksa un 
izdedžu glabātava;
filtrāts

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Pentahlorfenols
5. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: ĶSP, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

6.

Kohtla-Jerves 
pilsēta, Kohtla-
Nemmes 
pašvaldība;
sadzīves notekūdeņi

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: ĶSP, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
6. Perfluorsavienojumi

7.

Jehvi, Kukruses 
ciems, Kohtla-Jerves 
pilsētas Ahtmes 
(Ahtme) rajons;
sadzīves notekūdeņi

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: COD, BSP7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

8.

Kohtla-Jerves 
notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas 
(„Järve Biopuhastus 
OÜ”);
attīrītie notekūdeņi

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Gaistošie organiskie savienojumi
3. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
4. Polihlorētie bifenili
5. Heksahlorbenzols
6. Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži)

Papildus: ĶSP, BOD7, fosfora kopējais daudzums, 
slāpekļa kopējais daudzums, suspendētās cietās 
vielas

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

9.

Kohtla-Jerves 
notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas 
(”Järve Biopuhastus 
OÜ”);
notekūdeņu dūņas

1. Smagie metāli  (As, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cd)
2. Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
3. Hlororganiskie pesticīdi un polihlorētie 

bifenili
4. Heksahlorbenzols

1. Alkilfenoli un to etoksilāti
2. Poliaromātiskie ogļūdeņraži 
3. Alvas organiskie savienojumi
4. Ftalāti
5. Polibromētie bifenili, difenilēteri un 

polibromētie organiskie savienojumi
6. Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
7. Perfluorsavienojumi

*  Vienvērtīgo un divvērtīgo fenolu saturs rezultātos ir iekļauts kā kopējās vērtības. Vienvērtīgo fenolu kopējā daudzumā iekļauta arī p-, m-, o-krezolu, 3,4-, 3,5-, 2,3-, 
2,6-dimetilfenolu un fenolu summa. Divvērtīgo fenolu kopējā daudzumā iekļauta rezorcīna, 2,5-dimetilrezorcīna un 5-metilrezorcīna summa.
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B.3.2. Kvalitātes nodrošināšana 

	Paraugu ņemšana un apstrāde

Paraugu ņemšanu veica EERC speciālisti, kuri ir sertificēti atbilstoši Vides ministra 2002. gada 11. janvārī izdotajiem 
noteikumiem Nr. 3 „Par ūdens pētniecībai paredzēto paraugu ņemšanu atbildīgo personu sertificēšanas noteikumi”. 
Igaunijas Akreditācijas centrs ir akreditējis Igaunijas Vides pētniecības centru paraugu ņemšanas jomā.

Notekūdeņu, filtrāta, attīrīto notekūdeņu, notekūdeņu dūņu paraugi ņemti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar Vides 
ministrijas 2002. gada 6. maija noteikumiem Nr. 30 „Paraugu ņemšanas metodes”. Ar šo likumdošanas aktu ir noteiktas 
pētniecībai paredzēto jūras ūdens, virszemes ūdens, gruntsūdens, notekūdeņu, attīrīto notekūdeņu un notekūdeņu 
dūņu paraugu ņemšanas metodes. Šie noteikumi ir izstrādāti, balstoties uz Igaunijas standarta EVS-EN 5667 1., 2., 3., 
4., 6., 9., 10., 13. un 15. daļā iekļautajām prasībām. Minētais Igaunijas standarts savukārt ir veidots saskaņā ar attiecīgo 
starptautisko standartu ISO 5667.

Paraugus ņēma Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ievadā un izvadā. Viens attīrīto notekūdeņu paraugs ņemts 
kā vienreizējais paraugs Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvadā, bet otrs – kā vidējais paraugs, kurš iegūts 
24 stundu periodā plūsmai proporcionālā režīmā ar Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stacionāro automātisko 
paraugu ņemšanas ierīci.

No NAI ievadiem rūpniecības uzņēmuma Nr. 1 notekūdeņus ņēma notekūdeņu akā, kura novietota aiz flotācijas 
tvertnes (kurā atdala degslānekļa eļļas). Rūpniecības uzņēmuma Nr. 2 notekūdeņu paraugus ņēma no pēdējās akas 
pirms ievada sūkņu stacijā. Citu rūpniecības uzņēmumu notekūdeņu un filtrāta paraugus ņēma no ievada apkopes 
kameras, kura uzstādīta zem zemes pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Visu sūkņu staciju spiedvadi, pa kuriem 
notekūdeņus sūknē uz attīrīšanas iekārtām, ir izvadīti caur šo kameru. Caurules ir aprīkotas ar vienu vai vairākiem 
sensoriem notekūdeņu kvalitātes nepatrauktai reģistrēšanai. Četru veidu sensori automātiski reģistrē šādus rādītājus: 
temperatūru, pH, redokspotenciālu un izšķīdušā skābekļa saturu. Apkopes kameras izvada sānu sienas tuvumā spiedvadi 
ir aprīkoti ar paraugu ņemšanai paredzētiem lodvārstiem. Arī pētījuma laikā paraugus ņēma no šiem lodvārstiem. Lai 
iegūtu reprezentatīvu paraugu, pirms tā ņemšanas kausā ļāva ieplūst pietiekamam ūdens daudzumam, jo, lai gan ūdens 
plūsma spiedienvados ir strauja, to apakšējā daļā sakrājas nedaudz dūņu. Pēc tam pudeles piepildīja, ūdeni ņemot 
vienreizēja parauga veidā tieši no vārstiem.

Notekūdeņu dūņu paraugus ņēma, svaigas atgriežamās dūņas ievietojot tieši parauga traukā. Parauga ņemšanas laikā 
dūņu pārākuma atdalīšana un saspiešana netika veikta.

Paraugus ar aukstumelementiem aprīkotās termokastēs transportēja uz laboratoriju, kur tos tūlīt pēc atvešanas ievietoja 
ledusskapī. EERC laboratorijā testējamo vielu analīzes uzsāka paraugu piegādes dienā. Lai veiktu testēšanu GALAB 
laboratorijās, paraugus ievietoja ar aukstumelementiem aprīkotās termokastēs un ar kurjerpastu nosūtīja uz Vāciju. 

Smago metālu satura noteikšanai paredzētos notekūdeņu, filtrāta un attīrīto notekūdeņu paraugus ievietoja 500 ml 
plastmasas pudelēs. Pārējo notekūdeņu daļu iepildīja 1 l stikla pudelēs; krezolu satura noteikšanai paraugiem izmantoja 
500 ml stikla pudeles. 

Visus trīs notekūdeņu dūņu paraugus iepildīja 500 ml stikla burkās.

	Paraugu analīzes

Lai nodrošinātu rezultātu kvalitāti un salīdzināmību, tehniskās darbības veiktas saskaņā ar starptautiski atzītiem 
kvalitātes pārvaldības prakses principiem. Komisijas direktīvā Nr. 2009/90/EK ir iekļauta prasība, ka laboratorijas analīžu 
metodēm jābūt validētām un dokumentētām atbilstoši standartam EN ISO/IEC 17025.

Ķīmiskās analīzes veiktas divās laboratorijās – Igaunijas Vides pētniecības centrā (Marja 4D, 10617 Tallina) un GALAB 
laboratorijās („GALAB Laboratories GmbH”, Max-Planck-Strasse 1, Gēsthahtā (Geesthacht), Vācijā).

Abu izvēlēto laboratoriju akreditācijas sfēras ir atbilstošas analīžu sarakstam un specifikācijām, kā arī prasībām, kuras 
noteiktas iepriekš minētās direktīvas 6. pantā „Kvalitātes nodrošināšana un kontrole” par standarta EN ISO/IEC 17025 
lietošanu.

Igaunijas Pētniecības centra kvalitātes pārvaldības sistēma ir akreditēta Igaunijas Akreditācijas centrā kopš 1998. gada. 
2009. gadā to sertificēja „AS Metrosert”, atzīstot par atbilstošu standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Igaunijas 
Akreditācijas centrs ir atzinis Igaunijas Vides pētniecības centra laboratorijas darbību par atbilstošu standarta EN ISO/IEC 17025 
prasībām. Vides ministrija tai ir piešķīrusi arī references laboratorijas statusu notekūdeņu un filtrātu testēšanas jomā.
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Vācijas Akreditācijas centrs ir atzinis GALAB darbības atbilstību standartu EN ISO/IEC 17025 un DAC-PL-0114-00-10 
prasībām.

3.4. tabula. Igaunijas Vides pētniecības centrā (EERC) un GALAB izmantotās testēšanas metodes 
dažādām paraugu matricām

Viela / vielu grupa / laboratorija Notekūdeņi / attīrīti notekūdeņi / filtrāts Notekūdeņu dūņas

Smagie metāli, izņemot dzīvsudrabu;
EERC

Induktīvi saistītās plazmas masas 
spektrometrija (ICP-MS), 
EVS EN ISO 17294-2:2004; 
liesmas atomu absorbcijas spektrometrija 
(FAAS), ISO 8288

Induktīvi saistītās plazmas masas 
spektrometrija (ICP-MS), 
STJ Nr. M/U 91(EN ISO 11885)

Smagie metāli: dzīvsudrabs;
EERC

Aukstā tvaika metode (EVS-EN 1483) Aukstā tvaika metode (EVS-EN 1483)

Benzols;
EERC

Gāzu hromatogrāfija, liesmas jonizācijas 
detektors (GC-FID), 
ISO 11423-2, STJ Nr. U62B

-

Gaistošie organiskie savienojumi, 
tostarp hlorbenzoli;
EERC

Gāzu hromatogrāfija, elektronu satveres 
detektors (GC-ECD), 
EVS-EN ISO 10301, STJ Nr. V75

-

Hlororganiskie pesticīdi un 
polihlorētie bifenili;
EERC

Gāzu hromatogrāfija, elektronu satveres 
detektors (GC-ECD) 
(EN ISO 6468), STJ Nr. U63

Gāzu hromatogrāfija, elektronu 
satveres detektors (GC-ECD)
(EN ISO 6468), STJ Nr. U63

Naftas produkti (C10–C40 ogļūdeņraži);
EERC

Gāzu hromatogrāfija, liesmas jonizācijas 
detektors (GC-FID),
EVS-EN ISO 9377-2: 2001

-

Pentahlorfenols;
EERC

Šķidrumhromatogrāfija, diožu matricas 
detektors (HPLC-DAD), STJ Nr. U12A

Šķidrumhromatogrāfija, diožu 
matricas detektors (HPLC-DAD), 
STJ Nr. U12A

Fenoli;
EERC

Šķidrumhromatogrāfija, 
elektroķīmiskais detektors
(HPLC-ECD), STJ Nr. U12

Šķidrumhromatogrāfija, elektroķīmiskais 
detektors
(HPLC-ECD), STJ Nr. U12

Alkilfenoli un to etoksilāti;
GALAB

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors (GC-MSD), 
SOP Nr. 23, 156

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors (GC-MSD), 
SOP Nr. 23

Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO);
GALAB

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors (GC-MSD), 
SOP Nr. 103

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors 
(GC-MSD), DIN 38414-21

Alvas organiskie savienojumi;
GALAB

Gāzu hromatogrāfija (GC-AED), 
DIN EN ISO 17353

Gāzu hromatogrāfija (GC-AED), 
DIN EN ISO 19744

Polibromētie bifenili, difenilēteri un 
polibromētie organiskie savienojumi;
GALAB

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors (GC-MSD), 
SOP Nr. 42

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors 
(GC-MSD), SOP Nr. 42

Ftalāti un to etoksilāti;
GALAB

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors (GC-MSD), 
SOP Nr. 154

Gāzu hromatogrāfija, masas 
spektrometriskais detektors (GC-MSD), 
SOP Nr. 154

Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie 
parafīni (hloralkāni)
C10-13 hloralkāni (SCCP)
C14-17 hloralkāni (MCCP);
GALAB

Gāzu hromatogrāfija ar negatīvo ķīmisko 
jonizāciju, masas spektrometriju 
(GC-MS (NCI))

Gāzu hromatogrāfija ar negatīvo ķīmisko 
jonizāciju, masas spektrometriju 
(GC-MS(NCI))

Perfluorsavienojumi (PFOA, PFOS);
GALAB

Šķidrumhromatogrāfija – masas 
spektrometrija (LC-MS/MS), SOP Nr. 229

Šķidrumhromatogrāfija – masas 
spektrometrija (LC-MS/MS)

Visas izmantoto metožu kvantificēšanas robežvērtības pētījumā izvēlētajām vielu grupām un šo grupu vielām noteiktās 
prasības izpildītas, t. i., tās bija salīdzināmas ar attiecīgajiem robežlīmeņiem, kas likumdošanā noteikti ūdenstilpēs 
novadāmajiem attīrītajiem notekūdeņiem vai komunālajā kanalizācijas sistēmā novadāmajiem notekūdeņiem. 

3.5. tabulā iekļauta informācija par Igaunijas Vides pētniecības centra laboratorijā testētajām vielām, kā arī izmantoto 
analīžu metožu noteikšanas robežām, kvantitatīvās noteikšanas robežām un mērījumu nenoteiktību.
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3.5. tabula. Igaunijas Vides pētniecības centrā testētās vielas, izmantoto analītisko metožu 
noteikšanas robežas, kvantitatīvās noteikšanas robežas un mērījumu nenoteiktības vērtības 

CAS Nr. Viela / vielu grupa

Notekūdeņi / filtrāts / attīrītie 
notekūdeņi

Notekūdeņu dūņas

LoQ
(µg/l)

LoD
(µg/l)

MU, 

%
LoQ

(µg/kg)
LoD

(µg/kg)
MU, 

%

Smagie metāli

7439-92-1 Svins un tā savienojumi 1 0,3 12 2000 1500 28

7440-02-0 Niķelis un tā savienojumi 1 0,3 12 1000 500 23

7439-97-6 Dzīvsudrabs un tā savienojumi 0,05 0,02 29 20 10 17

7440-43-9 Kadmijs un tā savienojumi 0,1 0,007 11 1000 500 38,5

7440-66-6 Cinks un tā savienojumi 10 4 9 1000 500 25

7440-47-3 Hroms 0,1 0,05 16 1000 500 17,6

7440-50-8 Varš un tā savienojumi 1 0,2 13 1000 500 16,5

7440-38-2 Arsēns un tā savienojumi 1 0,02 12 2500 1250 42

Fenoli

106-44-5 p- un m-krezols 2 0,4 20 100 50 20

95-48-7 o-krezols 2 0,4 25 100 50 20

108-46-3 Rezorcīns 10 500

95-87-4 2,5-dimetilrezorcīns 10 500

504-15-4 5-metilrezorcīns 10 500

108-95-2 Fenols 2 100

526-75-0 2,3-dimetilfenols 2 100

87-86-5 Pentahlorfenols 0,4 1

Gaistošie organiskie savienojumi

71-43-2 Benzols 0,2 0,05 20 - - -

107-06-2 1,2-dihloretāns 0,1 0,08 45 - - -

75-09-2 Dihlormetāns 0,1 0,08 45 - - -

56-23-5 Tetrahlormetāns 0,1 0,08 35 - - -

127-18-4 Perhloretilēns (PCE) 0,1 0,08 44 - - -

67-66-3 Hloroforms (trihlormetāns) 0,1 0,08 35 - - -

79-01-6 Trihloretilēns (TCE) 0,1 0,08 30 - - -

118-74-1 Heksahlorbenzols 0,005 0,0037 32 1 0,8 20

608-93-5 Pentahlorbenzols 0,005 0,0037 32 1 0,8 23

75-27-4 Dihlorbrommetāns 0,1 -

75-25-2 Bromoforms 0,1 -

Hlororganiskie pesticīdi un polihlorētie bifenili

58-89-9 Gamma-heksahlorcikloheksāns 0,003 0,002 1 0,8

82413-20-5 p,p` DDE 0,0012 1

72-54-8 p,p` DDD 0,0017 1

1336-36-3 Polihlorētie bifenili 0,005
(atsevišķām vielām) 7–32 1

(atsevišķām vielām) 7–19

Citas vielas

Naftas produkti 
(C10–C40 ogļūdeņraži) 20 20**

87-68-3 Heksahlorbutadiēns 0,1 0,08 12 - - -

LoQ  – kvantitatīvās noteikšanas robeža
LoD  – noteikšanas robeža
MU  – mērījumu nenoteiktība 
**  – paplašinātā nenoteiktība (k=2)

Informācija par GALAB laboratorijās analizētajām vielām, izmantoto metožu kvantitatīvās noteikšanas robežām 
un mērījumu nenoteiktību ir iekļauta 3.6. tabulā.
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3.6. tabula. GALAB laboratorijās analizētās vielas, testēšanas metožu kvantitatīvās noteikšanas 
robežas un mērījumu nenoteiktība (MU)

CAS Nr. Viela / vielu grupa
Notekūdeņi / filtrāts / attīrītie 

notekūdeņi Notekūdeņu dūņas

LoQ, µg/l MU, % LoQ, mg/kg MU, %

Alkilfenoli un to etoksilāti
104-40-5 4-nonilfenols 0,01 15 0,1 15
25154-52-3 Izononilfenoli 0,1 15 0,1 15
27986-36-3 Izononilfenola monoetoksilāts 0,1 0,1
20427-84-3 Izononilfenola dietoksilāts 0,1 0,1
- Izononilfenola trietoksilāts 0,1
- Izononilfenola tetraetoksilāts 0,1
- Izononilfenola pentaetoksilāts 0,1
- Izononilfenola heksaetoksilāts 0,1
1806-26-4 4-oktilfenols 0,01 15 0,01 15
140-66-9 4-tert-oktilfenols 0,01 15 0,01 15
9036-19-5 4-t-oktilfenola monoetoksilāts 0,01 0,01
- 4-t-oktilfenola dietoksilāts 0,01 0,01
- 4-t-oktilfenola trietoksilāts 0,01
- 4-t-oktilfenola tetraetoksilāts 0,01
- 4-t-oktilfenola pentaetoksilāts 0,01
- 4-t-oktilfenola heksaetoksilāts 0,01
98-54-4 4-tert-butilfenols 0,01 0,01
80-46-6 4-tert-pentilfenols 0,01 0,01

Poliaromātiskie ogļūdeņraži

120-12-7 Antracēns 0,01 0,01
50-32-8 Benzo(a)pirēns 0,01 8 0,01 10
205-99-2 Benzo(b)fluorantēns 0,01 0,01
207-08-9 Benzo(k)fluorantēns 0,01 0,01
191-24-2 Benzo[g,h,i]perilēns 0,002 8 0,002 10
193-39-5 Indeno[1,2,3-cd]pirēns 0,002 8 0,002 10
91-20-3 Naftalīns 0,01 8 0,01
206-44-0 Fluorantēns 0,01 8 0,01 10

Alvas organiskie savienojumi

3664-73-3 Tributilalva 0,0002 15 0,0002 15
78763-54-9 Monobutilalva 0,001 0,001
1002-53-5 Dibutilalva 0,001 0,001
1461-25-2 Tetrabutilalva 0,001 0,001
- Monooktilalva 0,001 0,001
- Dioktilalva 0,001 0,001
- Tricikloheksilalva 0,001 0,001
- Monofenilalva 0,001 0,001
- Difenilalva 0,001 0,001
668-34-8 Trifenilalva 0,001 0,001

Ftalāti
117-81-7 Di(2-etilheksil)ftalāts 0,05 15 0,05 15
84-74-2 Dibutilftalāts 0,05 0,05
113-11-3 Dimetilftalāts 0,05 0,05
84-66-2 Dietilftalāts 0,05 0,05
120-51-4 Benzilbenzoāts 0,05 0,05
84-69-5 Diizobutilftalāts 0,05 0,05
117-82-8 Dimetoksietilftalāts 0,05 0,05
- Diizoheksilftalāts 0,05 0,05
605-54-9 Di-2-etoksietilftalāts 0,05 0,05
131-18-0 Dipentilftalāts 0,05 0,05
85-68-7 Benzilbutilftalāts 0,05 0,05
- Heksil-2-etilheksilftalāts 0,05 0,05
117-83-9 Dibutoksietilftalāts 0,05 0,05
84-61-7 Dicikloheksilftalāts 0,05 0,05
28553-12-0 Diizononilftalāts 0,05 0,05
117-84-0 Di-n-oktilftalāts 0,05 0,05
26761-40-0 Diizodecilftalāts 1,0 1,0
- Di-n-butilftalāts 0,05
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CAS Nr. Viela / vielu grupa
Notekūdeņi / filtrāts / attīrītie 

notekūdeņi Notekūdeņu dūņas

LoQ, µg/l MU, % LoQ, mg/kg MU, %

Polibromētie bifenili, difenilēteri un polibromētie organiskie savienojumi
60348-60-9 Pentabromdifenilēteris, PBDE-99 0,005 10 0,005 10
189084-66-0 Pentabromdifenilēteris, PBDE-100 0,005 10 0,005 10
32536-52-0 Oktabromdifenilēteris, PBDE-203 0,005 0,005
79-94-7 3,3’,5,5’-tetrabrombisfenols A, TBBPA 0,005 0,005
59080-37-4 Tetrabrombifenils, PBB-52 0,005 0,005
67888-96-4 Pentabrombifenils, PBB-101 0,005 0,005
59080-40-9 Heksabrombifenils, PBB-153
- Tribromdifenilēteris, PBDE-28 0,005 10 0,005 10
5436-43-1 Tetrabromdifenilēteris, PBDE-47 0,005 10 0,005 10
182677-30-1 Heksabromdifenilēteris, PBDE-138 0,005 0,005
68631-49-2 Heksabromdifenilēteris, PBDE-153 0,02 10 0,02 10
207122-15-4 Heksabromdifenilēteris, pPBDE-154 0,005 10 0,005 10
207122-16-5 Heptabromdifenilēteris, PBDE-183 0,02 0,02
189084-68-2 Heptabromdifenilēteris, PBDE-190 0,1 0,1
 1163-19-5 Dekabromdifenilēteris, PBDE-209 0,1 0,1
- Pentabromdifenilēteru kopējais daudzums 0,05 0,05

Oktabromdifenilēteru kopējais daudzums 0,05 0,05
87-82-1 Heksabrombenzols 0,005 0,005
25637-99-4 Heksabromciklododekāns 0,2 0,2
1715-40-8 Bromciklēns 0,005 0,005

Īsās un vidējā garuma ķēdes hlorētie parafīni
85535-84-8 C10-13 hloralkāni (SCCP) 0,3 20 0,3
 85535-85-9 C14-17 hloralkāni (MCCP) 0,3 20 0,3

Perfluorsavienojumi
335-67-1 Perfluoroktānsulfoskābe (PFOA) 0,03 10
1763-23-1 Perfluoroktānsulfonāts (PFOS) 0,03 10

LoQ  – kvantitatīvās noteikšanas robeža
MU  – mērījumu nenoteiktība

Analizējot dažas vielas / vielu grupas rūpnieciskajos notekūdeņos, GALAB laboratorijā iegūtā LoQ pārsniedza iepriekš 
minētās vērtības, jo paraugos bija liels organisko vielu daudzums, kurš radīja mērījumu traucējumus (piemēram, testējot 
alkilfenolus un ftalātus). 

B.3.3. Analīžu rezultāti 
3.3.1 Bīstamo vielu saturs uz Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo 
notekūdeņu ievadā

Pētījumā piedalījās četri rūpniecības uzņēmumi (trīs ķīmiskās rūpniecības un viens kokapstrādes rūpniecības uzņēmums), 
analizēts arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts un Jehvi, Kivieli, Kohtla-Jerves un Pisi pilsētas, Kohtla-Nemmes 
pagasta un Kukruses ciema sadzīves notekūdeņi.

Rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu analīžu rezultāti salīdzināti ar komunālajā kanalizācijas sistēmā novadāmajiem 
notekūdeņiem noteiktajām robežvērtībām, kuras iekļautas 2003. gada 16. oktobrī pieņemtajos Vides ministrijas 
noteikumos „Prasību noteikšana komunālajā kanalizācijas sistēmā novadāmajām bīstamajām vielām”.

Smagie metāli
Nevienam no analizētajiem smagajiem metāliem notekūdeņos atklātās koncentrācijas vērtības nepārsniedza 
komunālajā kanalizācijas sistēmā novadāmajiem notekūdeņiem noteiktos robežlīmeņus. Rūpnieciskie 
notekūdeņi no visiem uzņēmumiem, kuri piedalījās pētījumā, kā arī sadzīves notekūdeņi no pilsētām, pagastiem 
un ciemiem, kuri tos novada uz Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, bija atbilstoši smago metālu 
saturam noteiktajām prasībām (3.1. attēls). Rūpniecisko notekūdeņu, sadzīves notekūdeņu, kā arī puskoksa un 
izdedžu glabātavas filtrātā atklātais smago metālu saturs (apaļajās iekavās dotas robežvērtības) bija šāds: 
arsēns: 0,31–44 µg/l (200 µg/l), dzīvsudrabs: 0,05–1,1 µg/l (50 µg/l), kadmijs: 0,03–1,8 µg/l (200 µg/l), svins: 
0,31–1,6 µg/l (500 µg/l), niķelis: 3–20 µg/l (1000 µg/l), cinks: 6,9–27 µg/l (2000 µg/l), varš: 1–11 µg/l (2000 µg/l), 
hroms: 0,8–13,1 µg/l (100 µg/l).
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3.1. attēls. Smago metālu saturs (µg/l) rūpnieciskajos un sadzīves notekūdeņos, kā arī puskoksa 
un izdedžu glabātavas filtrātā, ko novada uz Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

  1 – rūpniecības uzņēmums Nr. 1; 
  2 – rūpniecības uzņēmums Nr. 2; 
  3 – rūpniecības uzņēmums Nr. 3; 
  4 – rūpniecības uzņēmums Nr. 4; 
  5 – puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts; 
  6 –  Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts; 
  7 -  Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtme rajons.30
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Fenola savienojumi, alkilfenoli un to etoksilāti
Viena no svarīgākajām problēmām Igaunijas ziemeļaustrumu daļas rūpnieciskajos rajonos ir vienvērtīgo 
un divvērtīgo fenolu lielais saturs rūpnieciskajos notekūdeņos, kurus novada uz Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Republikas valdības 2001. gada 31. jūlijā izdotajos noteikumos Nr. 269 notekūdeņu 
piesārņojuma raksturlielumiem noteiktie robežlīmeņi ir attiecīgi 0,1 un 15 mg/l (attiecīgās notekūdeņu 
attīrīšanas pakāpes ir 75 un 70%). 

Rūpnieciskajos notekūdeņos, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā atklāts liels vienvērtīgo un 
divvērtīgo fenolu saturs, turklāt divvērtīgo fenolu koncentrācija bija ievērojami augstāka nekā vienvērtīgajiem 
fenoliem. Šo fenola savienojumu satura vērtības ir iekļautas 3.7. tabulā. 

3.7. tabula. Vienvērtīgo un divvērtīgo fenolu saturs rūpnieciskajos un sadzīves notekūdeņos, 
kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā, ko novada uz Kohtla-Jerves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām

Nr. Bīstamo vielu avots Vienvērtīgo fenolu saturs
(mg/l)

Divvērtīgo fenolu saturs
(mg/l)

1 Rūpniecības uzņēmums Nr. 1 (ķīmiskā rūpniecība) 198 1044

2 Rūpniecības uzņēmums Nr. 2 (kokapstrādes rūpniecība) 0,047 <0,01

3 Rūpniecības uzņēmums Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība) 0,294 1,63

4 Rūpniecības uzņēmums Nr. 4 (ķīmiskā rūpniecība) 7,32 2,93

5 Puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts 13,3 2,0

6 Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts 0,23 0,764

7 Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtmes rajons 1,48 2,37

Pentahlorfenola koncentrācija komunālās kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos nedrīkst pārsniegt 0,2 µg/l. 
Robežlīmenis šai vielai pārsniegts puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā (206,2 µg/l). Komunālajā kanalizācijas sistēmā 
novadāmajiem notekūdeņiem noteiktais pentahlorfenola robežlīmenis pārsniegts arī rūpniecības uzņēmumu Nr. 1 un 
Nr. 4 notekūdeņos.
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Rūpnieciskajos un sadzīves notekūdeņos, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā atklāti turpmāk minētie 
alkilfenoli un to etoksilāti (attiecīgā kvantitatīvās noteikšanas robeža, kura pārsniedz 3.6. tabulā iekļauto vērtību, ir dota 
apaļajās iekavās):

1) rūpniecības uzņēmums Nr. 1 (ķīmiskā rūpniecība): 4-t-oktilfenola monoetoksilāts (<30 ng/l), izononilfenola 
monoetoksilāts (<500 ng/l), 4-n-oktilfenols (<250 ng/l), 4-tert-oktilfenols (<300 ng/l), 4-n-nonilfenols 
(<100 ng/l), izononilfenols – 300 ng/l, 4-tert-butilfenols (<150 ng/l);

2) rūpniecības uzņēmums Nr. 2 (kokapstrādes rūpniecība): izononilfenols – 180 ng/l, 4-tert-butilfenols – 
250 ng/l;

3) rūpniecības uzņēmums Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība): 4-tert-oktilfenols – 21 ng/l;
4) rūpniecības uzņēmums Nr. 4 (ķīmiskā rūpniecība): 4-tert-butilfenols (<50 ng/l);
5) puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts: 4-t-oktilfenola monoetoksilāts (<100 ng/l), izononilfenola 

monoetoksilāts (<1000 ng/l), izononilfenola dietoksilāts (<1000 ng/l), 4-n-oktilfenols (<300 ng/l), 4-tert-
oktilfenols (<200 ng/l), 4-n-nonilfenols (<50 ng/l), 4-tert-butilfenols (<50 ng/l), 4-tert-pentilfenols 
(<500 ng/l);

6) Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts (sadzīves notekūdeņi): 4-t-oktilfenola monoetoksilāts – 
130 ng/l, 4-t-oktilfenola monoetoksilāts (<100 ng/l), 4-n-oktilfenols (< 40 ng/l), 4-tert-oktilfenols – 44 ng/l, 
4-tert-butilfenols (<25 ng/l), izononilfenols – 2300 ng/l;

7) Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtmes rajons (sadzīves notekūdeņi): 4-t-oktilfenola 
monoetoksilāts – 220 ng/l, izononilfenols – 1000 ng/l, 4-tert-butilfenols (< 25 ng/l).

Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO)
Izmantoto testēšanas metožu kvantificēšanas robežas pārsniegtas šādiem PAO: antracēnam, benzo(a)
pirēnam, benzo(b)fluorantēnam, benzo(k)fluorantēnam, fluorantēnam, benzo[g,h,i]perilēnam, indeno[1,2,3-
cd]pirēnam, naftalīnam, kā arī benzo[g,h,i]perilēna un indeno[1,2,3-cd]pirēna kopējam saturam. Rūpnieciskā 
uzņēmuma Nr. 2 notekūdeņos (kokapstrādes rūpniecība) visu poliaromātisko ogļūdeņražu saturs bija mazāks 
par izmantotās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu, turpretī rūpnieciskā uzņēmuma Nr. 1 notekūdeņos 
(ķīmiskā rūpniecība) PAO saturs kvantificēšanas robežu pārsniedza. Poliaromātisko ogļūdeņražu kopējais saturs 
komunālajā kanalizācijas sistēmā novadāmajiem notekūdeņiem nedrīkst pārsniegt 10 µg/l. Šī robežvērtība bija 
pārsniegta rūpnieciskā uzņēmuma Nr. 1 notekūdeņos, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā.

Atklāta šāda poliaromātisko ogļūdeņražu koncentrācija:
1) rūpniecības uzņēmums Nr. 1 (ķīmiskā rūpniecība): antracēns – 1441 ng/l, benzo(a)pirēns – 235 ng/l, benzo(b)

fluorantēns – 81 ng/l, benzo(k)fluorantēns – 50 ng/l, fluorantēns – 757 ng/l, benzo[g,h,i]perilēns – 141 ng/l, 
naftalīns – 76635 ng/l, benzo[g,h,i]perilēna un indeno[1,2,3-cd]pirēna kopējais saturs – 199 ng/l;

2) rūpniecības uzņēmums Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība): naftalīns – 20 ng/l;
3) rūpniecības uzņēmums Nr. 4 (ķīmiskā rūpniecība): naftalīns – 52 ng/l;
4) puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts: antracēns – 142 ng/l, benzo(a)pirēns – 19 ng/l, fluorantēns – 72 ng/l, 

benzo[g,h,i]perilēns – 17 ng/l, indeno[1,2,3-cd]pirēns – 4,2 ng/l, naftalīns – 14486 ng/l, benzo[g,h,i]perilēna 
un indeno[1,2,3-cd]pirēna kopējais saturs – 21 ng/l;

5) Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts (sadzīves notekūdeņi): benzo[g,h,i]perilēns – 6,9 ng/l, 
fluorantēns – 23 ng/l, indeno[1,2,3-cd]pirēns – 3 ng/l, naftalīns – 28 ng/l, benzo[g,h,i]perilēna un 
indeno[1,2,3-cd]pirēna kopējais saturs – 9,9 ng/l;

6) Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtmes rajons (sadzīves notekūdeņi): benzo[g,h,i]perilēns – 
3 ng/l, fluorantēns – 17 ng/l, benzo[g,h,i]perilēna un indeno[1,2,3-cd]pirēna kopējais saturs – 4 ng/l.

Papildus analīzēm GALAB laboratorijā PAO saturu testēja arī EERC, un vairumā gadījumu Igaunijas laboratorijā 
iegūtie rezultāti bija augstāki nekā GALAB iegūtie. 

Alvas organiskie savienojumi
Rūpnieciskajos un sadzīves notekūdeņos, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā atklāta šāda alvas 
organisko savienojumu koncentrācija:
1) rūpniecības uzņēmums Nr. 2 (kokapstrādes rūpniecība): monobutilalva – 3,6 ng/l, dibutilalva – 1,4 ng/l, 

monooktilalva – 2,4 ng/l, dioktilalva – 5,3 ng/l;
2) rūpniecības uzņēmums Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība): monobutilalva – 2,3 ng/l;
3) puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts: monobutilalva – 3,1 ng/l, monooktilalva – 5,7 ng/l;
4) Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts (sadzīves notekūdeņi): monobutilalva – 3,0 ng/l, dibutilalva – 

2,5 ng/l, monooktilalva – 2,1 ng/l;
5) Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtmes rajons (sadzīves notekūdeņi): monobutilalva – 

5,1 ng/l, dibutilalva – 4,5 ng/l, monooktilalva – 11 ng/l, dioktilalva – 1,6 ng/l.
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Ftalāti
Rūpnieciskajos un sadzīves notekūdeņos, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā atklāta šāda ftalātu 
koncentrācija (attiecīgā kvantitatīvās noteikšanas robeža, kura pārsniedz 3.6. tabulā iekļauto vērtību, ir dota 
apaļajās iekavās):
1) rūpniecības uzņēmums Nr. 1 (ķīmiskā rūpniecība): diizobutilftalāts – 5500 ng/l, dibutilftalāts – 1900 ng/l, 

di-2-etoksietilftalāts – 430 ng/l;
2) rūpniecības uzņēmums Nr. 2 (kokapstrādes rūpniecība): dietilftalāts – 690 ng/l, diizobutilftalāts – 750 ng/l, 

dibutilftalāts – 310 ng/l, di-2-etoksietilftalāts – 690 ng/l;
3) rūpniecības uzņēmums Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība): di-2-etoksietilftalāts – 1100 ng/l;
4) puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts: di-2-etoksietilftalāts – 180 ng/l; dietilftalāts (<6000 ng/l), 

diizobutilftalāts (<500 ng/l), dibutilftalāts (<350 ng/l);
5) Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts (sadzīves notekūdeņi): dimetilftalāts – 120 ng/l, dietilftalāts – 

2900 ng/l, diizobutilftalāts – 1400 ng/l, dibutilftalāts – 520 ng/l, di-2-etoksietilftalāts – 29000 ng/l, 
diizononilftalāts – 6700 ng/l;

6) Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtmes rajons (sadzīves notekūdeņi): dimetilftalāts – 
110 ng/l, dietilftalāts – 4600 ng/l, diizobutilftalāts – 1300 ng/l, dibutilftalāts – 320 ng/l, di-2-etoksietilftalāts – 
17000 ng/l, diizononilftalāts – 8300 ng/l.

Gaistošie organiskie savienojumi
Rūpnieciskajos un sadzīves notekūdeņos, kā arī puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā atklāta šāda gaistošo 
organisko savienojumu koncentrācija:
1) rūpniecības uzņēmums Nr. 1 (ķīmiskā rūpniecība): trihlormetāns – 900 ng/l;
2) rūpniecības uzņēmums Nr. 2 (kokapstrādes rūpniecība): trihlormetāns – 300 ng/l, dihlormetāns – 5800 ng/l, 

1,2-dihloretāns – 6000 ng/l, perhloretilēns – 100 ng/l;
3) rūpniecības uzņēmums Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība): trihlormetāns – 190 ng/l, perhloretilēns – 120 ng/l, 

dihlorbrommetāns – 110 ng/l;
4) rūpniecības uzņēmums Nr. 4 (ķīmiskā rūpniecība): trihlormetāns – 250 ng/l, perhloretilēns – 380 ng/l, 

bromoforms – 1480 ng/l;
5) puskoksa un izdedžu glabātavas filtrāts: benzols – 88000 ng/l, trihlormetāns (hloroforms) – 200 ng/l, 

1,2-dihloretāns – 5200 ng/l;
6) Kohtla-Jerves pilsēta, Kohtla-Nemmes pagasts (sadzīves notekūdeņi): trihlormetāns – 600 ng/l, trihloretilēns – 

2100 ng/l, perhloretilēns – 140 ng/l, bromoforms – 1100 ng/l;
7) Jehvi pilsēta, Kukruses ciems, Kohtla-Jerves pilsētas Ahtmes rajons (sadzīves notekūdeņi): trihlormetāns – 

220 ng/l, perhloretilēns – 120 ng/l.

Citas vielas
Naftas produktu (C10–C14 ogļūdeņražu) koncentrācija bija zemāka par testēšanas metodes kvantificēšanas robežu 
notekūdeņu paraugos, kuri ņemti rūpniecības uzņēmumā Nr. 2, un Jehvi pilsētas, Kukruses ciema un Kohtla-Jerves 
pilsētas Ahtmes rajona sadzīves notekūdeņu paraugā. Pārējos paraugos atklātas šādas koncentrācijas vērtības: 
rūpniecības uzņēmumā Nr. 1 (ķīmiskā rūpniecība) – 619 µg/l; rūpniecības uzņēmumā Nr. 3 (ķīmiskā rūpniecība) – 
1066 µg/l; rūpniecības uzņēmumā Nr. 4 (ķīmiskā rūpniecība) – 81 µg/l; puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā – 
96 µg/l; Kohtla-Jerves pilsētas un Kohtla-Nemmes pagasta sadzīves notekūdeņos – 576 µg/l.

3.3.2. Bīstamo vielu saturs Kohtla-Jerves NAI attīrītajos notekūdeņos un notekūdeņu dūņās 

ATTĪRĪTIE NOTEKŪDEŅI

Kohtla-Jerves NAI attīrīto notekūdeņu testēšanā iegūtos rezultātus salīdzināja ar vidē novadāmajiem notekūdeņiem 
noteiktajām robežvērtībām, kuras iekļautas Republikas valdības 2001. gada 31. jūlijā izdotajos noteikumos Nr. 269 
„Ūdensobjektos vai augsnē novadāmajiem notekūdeņiem noteiktās prasības”.

Smagie metāli
Nevienam no analizētajiem smagajiem metāliem notekūdeņos atklātās koncentrācijas vērtības nepārsniedza 
ūdensobjektos novadāmajiem notekūdeņiem noteiktos robežlīmeņus. Smago metālu saturs divos attīrīto 
notekūdeņu paraugos bija šāds (iekavās dotas robežvērtības): 1) 24 stundu paraugā atklāts arsēns – 3,4 µg/l 
(200 µg/l), kadmijs – 0,06 µg/l (200 µg/l), svins – 0,17 µg/l (500 µg/l), niķelis – 4,4 µg/l (1000 µg/l), cinks – 24 µg/l 
(2000 µg/l), varš – 13 µg/l (2000 µg/l), hroms – 0,94 µg/l (100 µg/l); 2) vienreizējā paraugā konstatēts arsēns – 
3,4 µg/l, kadmijs – 0,19 µg/l, svins – 1,5 µg/l, niķelis – 5 µg/l, cinks – 23 µg/l, varš – 5,2 µg/l, hroms – 0,98 µg/l; 
dzīvsudraba saturs abos paraugos bija mazāks par kvantificēšanas robežu 0,05 µg/l.
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3.2. attēls. Smago metālu saturs (µg/l) Kohtla-Jerves NAI attīrītajos notekūdeņos (Kohtla-Jerve 1 ir 
24 stundu periodā ņemtais paraugs, Kohtla-Jerve 2 – vienreizējais paraugs)

Smago metālu saturs (µg/l)
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Lielākās atšķirības starp koncentrāciju 24 stundu un vienreizējā paraugā no visiem mērītajiem smagajiem 
metāliem bija Pb, Cd un Cu saturam; turpretī pārējiem smagajiem metāliem būtiskas koncentrācijas atšķirības 
nebija novērojamas. Vienreizējā paraugā Pb koncentrācija bija 8,8 reizes, bet Cd koncentrācija vairāk nekā trīs 
reizes lielāka nekā 24 stundu paraugā (3.2. attēls). Smago metālu koncentrācija Kohtla-Jerves NAI attīrītajos 
notekūdeņos bija līdzīga kā šā projekta ietvaros 2010. gadā veiktajā skrīningā iegūtās vērtības. Tikai vara saturam 
skrīninga laikā atklātā koncentrācija bija vairāk nekā desmit reizes lielāka – attiecīgi 59,4 µg/l.

Fenola savienojumi, alkilfenoli un to etoksilāti. Alkilfenolu un to etoksilātu koncentrācija attīrītajos 
notekūdeņos nepārsniedza testēšanas metožu kvantitatīvās noteikšanas robežas. Līdzīgi rezultāti bija iegūti 
skrīninga laikā. Vienvērtīgo fenolu kopējā koncentrācija attīrītajos notekūdeņos bija 12,4 µg/l (pirmajā paraugā) 
un 40,9 µg/l (otrajā paraugā). Neviena no iegūtajām vērtībām nepārsniedza robežvērtību (100 µg/l), kura noteikta 
vienvērtīgo fenolu saturam attīrītajos notekūdeņos. Divvērtīgo fenolu koncentrācija bija ievērojami augstāka, 
it īpaši otrajā attīrīto notekūdeņu paraugā, attiecīgi – 14,2 µg/l un 273 µg/l. Ūdensobjektos novadāmajos 
notekūdeņos pentahlorfenola koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,2 µg/l, un attīrītajos notekūdeņos par šo vērtību 
lielāka koncentrācija netika konstatēta.

Poliaromātiskie ogļūdeņraži. PAO saturs attīrītajos notekūdeņos nepārsniedza metodes kvantitatīvās 
noteikšanas robežu, bet PAO kopējais daudzums bija mazāks par ūdensobjektos novadāmajiem attīrītajiem 
notekūdeņiem noteikto robežlīmeni 10 µg/l.

Alvas organiskie savienojumi. Lielākajai daļai alvas organisko savienojumu atklātā koncentrācija nepārsniedza 
testēšanā izmantotās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu. Tikai monobutilalvai (MBT) attīrītajos 
notekūdeņos konstatēta lielāka koncentrācija – 3,9 ng/l.

Ftalāti. Ftalātu saturs bija mazāks par izmantotās analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu 
(0,05 µg/l).

Gaistošie organiskie savienojumi. Lielākajai daļai gaistošo organisko savienojumu saturs bija mazāks par 
izmantotās analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu. Šo robežvērtību attīrītajos notekūdeņos 
pārsniedza tikai trihlormetāna (hloroforma), 1,2-dihloretāna un dihlormetāna koncentrācija. Pirmajā attīrīto 
notekūdeņu paraugā kvantificēšanas robeža bija pārsniegta tikai trihlormetāna (hloroforma) (0,32 µg/l), 
dihlormetāna (2,4 µg/l) un 1,2-dihloretāna (2,1 µg/l) koncentrācijai, bet otrajā paraugā – trihlormetāna (hloroforma) 
saturam (0,17 µg/l). Ūdensobjektos novadāmajos attīrītajos notekūdeņos trihlormetāna saturs nedrīkst pārsniegt 
1000 µg/l, bet 1,2-dihloretāna un trihlormetāna saturs attiecīgi 3 µg/l un 1000 µg/l. Par šiem robežlīmeņiem 
lielāka koncentrācija netika atklāta.

Polihlorētie bifenili. Polihlorēto bifenilu kopējais daudzums abos attīrīto notekūdeņu paraugos bija augsts – 
attiecīgi 43,4 un 35,5 ng/l –, tomēr nepārsniedza šiem savienojumiem noteiktās robežvērtības, kas paredzētas 
ūdensobjektos novadāmajiem notekūdeņiem (50 ng/l).

Citas vielas. Naftas produktu (C10–C40 ogļūdeņražu) saturs abos attīrīto notekūdeņu paraugos bija zemāks par 
izmantotās analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu (20 µg/l).
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NOTEKŪDEŅU DŪŅAS

Polibromēto bifenilu, difenilēteru un polibromēto organisko savienojumu, kā arī īsās un vidējā garuma ķēdes 
hlorēto parafīnu un perfluorsavienojumu saturs Kohtla-Jerves NAI notekūdeņu dūņās bija zemāks par izmantotās 
analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu.

Smagie metāli. Smago metālu saturs visos trijos notekūdeņu dūņu paraugos bija samērā līdzīgs, un 
novērotā koncentrācija bija šādā diapazonā: cinks 229–279 mg/kg sausnas (DM), varš 50-70 mg/kg DM, hroms 
35,1–39,4 mg/kg DM, niķelis 27,6–31,4 mg/kg DM, arsēns 12,4-13,2 mg/kg DM un dzīvsudrabs 0,69–0,84 mg/kg DM. 
Kadmija saturs visos trijos notekūdeņu dūņu paraugos bija zemāks par izmantotās analītiskās metodes kvantitatīvās 
noteikšanas robežu 1 mg/kg DM. Smago metālu saturs trijos Kohtla-Jerves NAI notekūdeņu dūņu paraugos ir 
redzams 3.3. attēlā.

3.3. attēls. Smago metālu saturs (mg/kg sausnas) trijos Kohtla-Jerves NAI notekūdeņu dūņu paraugos 

Smago metālu saturs notekūdeņu dūņās (mg/kg sausnas)
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Fenola savienojumi, alkilfenoli un to etoksilāti. Alkilfenolu un to etoksilātu saturs visos trijos notekūdeņu 
dūņu paraugos bija mazāks par kvantificēšanas robežu (dažādām vielām LoQ bija diapazonā 10–100 µg/kg DM). 
Alkilfenolu un to etoksilātu saturs notekūdeņu paraugos izmantotās analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas 
robežu nepārsniedza arī dūņu paraugiem, kuri bija ņemti iepriekš – skrīninga laikā. Vienvērtīgo fenolu saturs 
trijos notekūdeņu dūņu paraugos bija robežās no 2,84 līdz 9,53 mg/kg DM, bet divvērtīgo fenolu koncentrācijas 
diapazons bija 30,1-73,1 mg/kg DM. Pentahlorfenola koncentrācija NAI dūņās bija 3,4–10,6 µg/kg DM. Noteiktā 
koncentrācija bija nedaudz lielāka nekā skrīninga laikā iegūtās vērtības, kad pentahlorfenola saturs nepārsniedza 
kvantificēšanas robežu (1 µg/kg DM).

Poliaromātiskie ogļūdeņraži. Izmantotās testēšanas metodes kvantitatīvās noteikšanas robeža pārsniegta 
šādiem PAO: antracēnam, benzo(a)pirēnam, benzo(b)fluorantēnam, fluorantēnam, benzo[g,h,i]perilēnam, 
indeno[1,2,3-cd]pirēnam, kā arī benzo(g,h,i)perilēna un indeno(1,2,3-c,d)pirēna kopējam daudzumam. Naftalīna 
un benzo(k)fluorantēna saturs bija mazāks par kvantificēšanas robežu. Dūņās atklāta šāda poliaromātisko 
ogļūdeņražu koncentrācija: antracēnam – 15 µg/kg DM (vienam dūņu paraugam kvantificēšanas robeža bija 
pārsniegta), benzo(a)pirēnam – 50-73 µg/kg DM, benzo(b)fluorantēnam – 24–26 µg/kg DM, fluorantēnam – 
29-85 µg/kg DM, benzo[g,h,i]perilēnam – 17–39 µg/kg DM, indeno[1,2,3-cd]pirēnam – 6,4–12 µg/kg DM, 
benzo(g,h,i)perilēna un indeno(1,2,3-c,d)pirēna kopējam daudzumam – 23–51 µg/kg DM.

Alvas organiskie savienojumi. No visiem alvas organiskajiem savienojumiem testēšanā izmantotās metodes 
kvantitatīvās noteikšanas robeža pārsniegta monobutilalvai, dibutilalvai, monooktilalvai un dioktilalvai. Citu 
alvas organisko savienojumu koncentrācija dūņās bija mazāka par izmantoto analītisko metožu kvantificēšanas 
robežu. Dūņās atklāta šāda alvas organisko savienojumu koncentrācija: monobutilalvai (MBT) – 249–308 µg/kg 
DM, dibutilalvai (DBT) – 57-68 µg/kg DM, monooktilalvai – 41–58 µg/kg DM, dioktilalvai – 88–191 µg/kg DM.
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Ftalāti. Atklāta ļoti liela di(2-etilheksil)ftalāta un diizononilftalāta koncentrācija. Citu ftalātu saturs nepārsniedza 
testēšanā izmantoto metožu kvantitatīvās noteikšanas robežas. Vislielākais di(2-etilheksil)ftalāta saturs atklāts 
pirmajā un otrajā dūņu paraugā – abos gadījumos tas bija 2,8 mg/kg DM, bet trešajā paraugā ftalātu koncentrācija 
bija nedaudz zemāka – 2,0 mg/kg DM. Diizononilftalāta koncentrācija bija vēl nedaudz zemāka – diapazonā 
0,63–0,73 mg/kg DM.

Hlororganiskie pesticīdi, polihlorētie bifenili un heksahlorbenzols. Par izmanto analītisko metožu 
kvantitatīvās noteikšanas robežām nedaudz lielāka koncentrācija atklāta arī DDT sadalīšanās produktiem 
p,p`DDE un p,p`DDD, tomēr to saturs nepārsniedza 2 µg/kg DM. Vienā dūņu paraugā atklāts lindāns (gamma-
heksahlorcikloheksāns) – 2,9 µg/kg DM. Visos trijos dūņu paraugos polihlorēto bifenilu saturs bija ļoti atšķirīgs – 
attiecīgi 4,6, 34,3 un 121 µg/kg DM. Heksahlorbenzola koncentrācija bija 1,4 µg/kg DM un tikai vienā dūņu 
paraugā pārsniedza metodes kvantificēšanas robežu (1 µg/kg DM). 

B.3.4. Rezultātu kopsavilkums un rekomendācijas 

3.8. tabulā ir iekļauts kopsavilkums par pētījumā iesaistīto uzņēmumu notekūdeņos, puskoksa un izdedžu glabātavas 
filtrātā, kā arī sadzīves notekūdeņos visbiežāk atklātajām un svarīgākajām bīstamajām vielām un secinājumi par to, kuri 
no šiem objektiem būtu jāuzskata par pētījumā iekļauto nozīmīgāko bīstamo vielu avotiem. 

3.8. tabula. Bīstamo vielu izplatība valstī un to nozīmīgums

Avots Bīstamās vielas

Ķīmiskā rūpniecība
Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli, pentahlorfenols, poliaromātiskie ogļūdeņraži 
(naftalīns, antracēns, fluorantēns), ftalāti (di(2-etilheksil)ftalāts, diizobutilftalāts, 
dibutilftalāts.

Kokapstrādes rūpniecība
Alvas organiskie savienojumi (dioktilalva, monobutilalva), gaistošie organiskie savienojumi 
(dihlormetāns, 1,2-dihloretāns), alkilfenoli (izononilfenols, 4-tert-butilfenols), ftalāti (di(2-
etilheksil)ftalāts, diizobutilftalāts).

Puskoksa un izdedžu glabātava
Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli, arsēns, pentahlorfenols, poliaromātiskie ogļūdeņraži 
(naftalīns, fluorantēns, antracēns), gaistošie organiskie savienojumi (benzols), alvas 
organiskie savienojumi (monooktilalva, monobutilalva).

Sadzīves notekūdeņi (attīrīti 
mājsaimniecību notekūdeņi)

Ftalāti (di(2-etilheksil)ftalāts, diizononilftalāts, dietilftalāts, diizobutilftalāts), alkilfenoli un 
to etoksilāti (izononilfenols, 4-t-oktilfenola monoetoksilāts), alvas organiskie savienojumi 
(monobutilalva, monooktilalva).

Balstoties uz šajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka Igaunijas ziemeļaustrumu daļā visproblemātiskākās 
bīstamās vielas ir vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli, pentahlorfenols; no poliaromātiskajiem ogļūdeņražiem – naftalīns, 
antracēns un fluorantēns, kā arī alvas organiskie savienojumi un ftalāti.

Ņemot vērā lielo bīstamo vielu daudzumu Ziemeļaustrumigaunijas rūpniecības uzņēmumu notekūdeņos, puskoksa 
un izdedžu glabātavas filtrātā, kā arī sadzīves notekūdeņos, kurus novada uz Kohtla-Jerves notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām, NAI spēj samērā labi attīrīt notekūdeņus, jo to bīstamo vielu saturs attīrītajos notekūdeņos, kurām Igaunijas 
likumdošanā ir noteiktas robežvērtības, ir atbilstošs normatīviem. Tomēr pētījuma laikā attīrītajos notekūdeņos atklāts 
liels alvas organisko savienojumu daudzums un jāņem vērā, ka visas attīrītajos notekūdeņos esošās vielas nokļūst Somijas 
līcī. Tajā pašā laikā notekūdeņu dūņas bija piesārņotas ar bīstamajām vielām – alvas organiskajiem savienojumiem, 
polihlorētajiem bifeniliem un ftalātiem –, un nav ieteicams lietot šādas dūņas lauksaimniecībā. 

Sadzīves notekūdeņi noteikti ir uzskatāmi par rūpnieciskajiem līdzvērtīgu bīstamo vielu avotu. Sadzīves notekūdeņos 
atklāti alkilfenoli un to etoksilāti, ftalāti, kā arī ļoti lielā koncentrācijā – alvas organiskie savienojumi.
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C. Visās Baltijas valstīs iegūto rezultātu kopsavilkums 

Pētījuma mērķis bija visplašāk izplatīto vai visvairāk piesārņojošo vielu avotu apzināšana, piemēram, atklājot, kuras no šīm 
vielām lielā koncentrācijā ir atrodamas vidē – virszemes ūdensobjektos, piekrastes zonās vai NAI notekūdeņos un dūņās.

Paraugus ņēma divu dažādu veidu vietās, no kurām iespējama bīstamo vielu emisija:
- dažādi rūpniecības uzņēmumi;
- komercobjekti (piemēram, veļas mazgātavas, lielveikali, automazgātavas);
- virszemes notekūdeņi no konkrētas darbības zonām (piemēram, automobiļu smalcināšanas uzņēmumiem, 

rūpnieciskajām zonām);
- atkritumu poligonu filtrāti;
- notece no kuģu būves/remonta uzņēmumiem;
- dzīvojamo rajonu – mājsaimniecību notekūdeņi.

Piesārņojuma avotu apzināšanai vielas izvēlētas saskaņā ar BaltActHaz projekta bīstamo vielu skrīninga posmā iegūtajiem 
rezultātiem (Igaunijā un Latvijā), kā arī Lietuvas vidē 2006. gadā veikto pētījumu datiem. 3.9. tabulā ir iekļauts pārskats 
par analizētajām vielām.

3.9. tabula. Visās Baltijas valstīs piesārņojuma avotu apzināšanas procesā analizētās vielas

Igaunija: 134 vielas Latvija: 43 vielas Lietuva: 104 vielas

• alvas organiskie savienojumi 
• polibromētie difenilēteri (PBDE) 
• ftalāti 
• alkilfenoli un to etoksilāti 
• gaistošie organiskie savienojumi (VOC)
• hlorētie parafīni
• perfluorsavienojumi 
• pesticīdi
• policikliskie aromātiskie  ogļūdeņraži (PAO)
• pentahlorfenols
• smagie metāli
• vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli
• PHB

• polibromētie difenilēteri (PBDE) 
• alkilfenoli un to etoksilāti 
• hlorētie parafīni 
• perfluorsavienojumi 
• pesticīdi

• alvas organiskie savienojumi 
• polibromētie difenilēteri (PBDE) 
• ftalāti 
• alkilfenoli un to etoksilāti 
• gaistošie organiskie savienojumi 

(trihlormetāns)
• hlorētie parafīni 
• perfluorsavienojumi 
• HBCDD
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3.10. tabulā ir apkopota informācija par pētījumā iesaistīto rūpniecības uzņēmumu un citu objektu notekūdeņos, 
rūpniecisko zonu virszemes notekūdeņos, atkritumu poligonu vai puskoksa un izdedžu glabātavas filtrātā vai sadzīves 
notekūdeņos atklātajām svarīgākajām bīstamajām vielām un objektiem, kuri uzskatāmi par šādu bīstamo vielu 
piesārņojuma avotu.

3.10. tabula. Bīstamo vielu izplatība un nozīmīgums Baltijas valstīs

Rūpniecības uzņēmumi / rūpnieciskie notekūdeņi Bīstamās vielas

Metālapstrāde un galvanisko pārklājumu veidošana MBT, DBT, monooktilalva, dioktilalva, MCCP, SCCP, oktilfenols, nonilfenols & 
etoksilāti, DEHP

Celtniecības materiālu ražošana Dioktilalva, MBT, DEHP, HBCDD

Koksnes un celulozes rūpniecība MCCP, SCCP, oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, MBT, DBT

Ādas apstrādes rūpniecība MCCP, oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, MBT, DBT, TBT, monooktilalva, 
dioktilalva, perfluorsavienojumi

Gumijas rūpniecība MCCP, oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, MBT, DBT 

Degslānekļa pārstrāde un ķīmisko vielu ražošana Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli, pentahlorfenols, naftalīns, antracēns, 
fluorantēns, DEHP

Farmaceitiskā rūpniecība Oktilfenols, nonilfenols, monobutilalva, dibutilalva

Rūpniecisko tīrīšanas līdzekļu ražošana Oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti

Cementa/betona/asfalta ražošana Oktilfenols, nonilfenols, MBT 

Tekstilrūpniecība Oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, MBT, DBT, monooktilalva, dioktilalva

Plastmasas rūpniecība Oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, MBT, PFOA, DEHP

Paneļu ražošana MBT, TBT, monooktilalva, dioktilalva

Pusvadītāju ražošana Perfluorsavienojumi, trihlormetāns

Krāsu rūpniecība DEHP, 4-tert-oktilfenols, 4-nonilfenols, NPE

Tipogrāfijas MCCP, oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti 

Sadzīves notekūdeņi / notekūdeņi no 
dzīvojamajiem rajoniem

DEHP, diizononilftalāts, dietilftalāts, diizobutilftalāts, Izononilfenols, 
4-t-oktilfenola monoetoksilāts, MCCP, MBT, monooktilalva 

Citi objekti / komercuzņēmumi

Veļas mazgātavas MCCP, SCCP, oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, perfluorsavienojumi

Automazgātavu notekūdeņi MCCP, oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, DEHP, DEP, diizobutilftalāts, 
di-n-butilftalāts

Automobiļu smalcināšanas uzņēmumi MBT, DBT, perfluorsavienojumi

Lielveikali MCCP, SCCP, DEHP, DEP, diizobutilftalāts, di-n-butilftalāts

Atkritumeļļu reģenerācija Oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, DEHP, di-n-butilftalāts

Atkritumu poligoni

Atkritumu poligonu filtrāts Oktilfenols, nonilfenols & etoksilāti, MBT, DBT, TBT, monooktilalva, 
dioktilalva, PFOS, PFOA, DEHP, diizobutilftalāts, di-n-butilftalāts

Puskoksa un izdedžu (rodas degslānekļa apstrādes 
procesā) glabātavas filtrāts

Vienvērtīgie un divvērtīgie fenoli, pentahlorfenols, arsēns, naftalīns, 
antracēns, fluorantēns, benzols, MBT, monooktilalva

Rūpniecisko zonu virszemes notekūdeņi Oktilfenols, nonilfenols, MBT, DBT

Kuģu būves/remonta uzņēmumi

Kuģu būves/remonta uzņēmumu notekūdeņi MBT, DBT, TBT, monofenilalva, difenilalva, monooktilalva, dioktilalva, DEHP, 
MCCP
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D. Papildu rekomendācijas bīstamo vielu piesārņojuma avotu 
apzināšanai 

Šajā nodaļā ir aprakstīta konkrēta piesārņojuma avota izsekošanā vai pārbaudē lietojama metode, kuru izmanto kopējās 
kanalizācijas sistēmās; šo metodi parasti sauc par notekūdeņu paraugu ņemšanu ar bioplēvi. Vācijā to uzskata par 
pietiekami efektīvu metodi, lai uzņēmums varētu pierādīt konkrētu bīstamo vielu emisiju. Metodes pamatā ir pētījumu 
veikšana, izmantojot kanalizācijas notekūdeņos ievietojamas paraugu ņemšanas ierīces, uz kurām veidojas bioplēve 
vai gļotas. 

Bioplēve ir mikroorganismu slāņi kanalizācijas cauruļu iekšpusē, kas veidojas, nogulsnējoties organiskajām vielām. Lielā 
lipīdu satura dēļ tā spēj piesaistīt lipofīlos savienojumu un suspendētās daļiņas, tādēļ bioplēvi var izmantot kā organiskā 
un neorganiskā piesārņojuma indikatoru. Šim materiālam raksturīga „atmiņa”, jo tas koncentrē dažādus notekūdeņos 
esošus piesārņotājus. Kanalizācijas gļotu spēju akumulēt dažādas bīstamās vielas no komunālajiem notekūdeņiem var 
izmantot, lai identificētu kanalizācijas sistēmas / dūņu piesārņojuma avotus.

Kā tas darbojas? Bioplēves paraugu ņemšanas ierīces ir mākslīga augšanas virsma baktērijām un mikroorganismiem. 
Dažādu tipu paraugu ņemšanas ierīces var būt veidotas no polimēru plēves strēmelēm (1–2 m garām), uz kuru virsmas 
kanalizācijā veidojas bioplēve. Strēmeles ievieto attiecīgajās kanalizācijas vada vietās kā augšanas virsmu bioplēves 
iegūšanai. Pēc apmēram 1–3 nedēļām uz strēmeles ir izveidojusies šajā periodā uzaugušajai dabiskajai analoģiska 
mākslīgi iegūta bioplēve, tādēļ abās šajās kanalizācijas bioplēvēs piesārņotāju saturs būs vienāds. Pēc paraugu ņemšanas 
ierīču izņemšanas no kanalizācijas caurules bioplēvi no strēmelēm ekstrahē un iegūtos šķīdumus testē, izmantojot 
atbilstošu metodi, piemēram, medikamentu atlieku un PTF savienojumu saturu nosaka ar LC-MS-MS metodi.

Ja nepieciešams veikt pārbaudi kādam konkrētam avotam, bioplēves paraugu ņemšanas ierīces ievieto kanalizācijas 
sistēmā pirms tā ievada un aiz tā. Ja testēšanā konstatēts bīstamās vielas satura pieaugums aiz potenciālā piesārņojuma 
avota ievadcaurules, tā ir norāde, ka bīstamās vielas tiek emitētas no šā objekta. 

Kādas piesārņojošās vielas var atklāt? Smagos metālus, organiskos piesārņotājus, piemēram, AOX, PHB, dioksīnus, 
PAO, PCP, alvas organiskos savienojumus vai perfluorsavienojumus (PFC/PFT), hlorētos parafīnus, medikamentu 
atliekas.

Kāda varētu būt metodes lietojuma joma? Tipiskas lietojuma jomas ir notekūdeņu dūņām likumdošanā noteikto 
normu pārsniegšana, augsts noteces līmenis vai preventīvā aizsardzība pret neparedzētu piesārņotāja emisiju. Lai 
nodrošinātu kanalizācijas sistēmas sistemātisku monitoringu, bioplēves ņemšanas ierīču izņemšana un uzaugumu 
ekstrahēšana jāveic periodiski, piemēram, reizi 1–3 mēnešos vai ar tādiem pašiem intervāliem kā tiek veiktas dūņu vai 
notekūdeņu analīzes.

Kādi ir aptuvenie izdevumi? Bioplēves paraugu ņemšanas aprīkojuma cenas dažādās laboratorijās ir atšķirīgas., 
piemēram

- Vācijas laboratorijā „Agrolab” (www.agrolab.de): atkārtoti lietojams kanalizācijā ievietojams bioplēves audzēšanas 
aprīkojums maksā 29 eiro (bez PVN); 

- „ALS Sweden” (www.alsglobal.se): paraugu ņemšanas aprīkojuma (2 m garas plēves strēmeles) cena ir 35 eiro. 

Metodes priekšrocības
- Parasti konkrētas bīstamās vielas izmanto specifiskos procesos vai operācijās, turklāt lietojums ne vienmēr ir 

nepārtraukts, tādēļ ir grūti „noķert” brīdi, kad kontrolējamā viela tiek nopludināta notekūdeņos. Izmantojot 
kanalizācijas bioplēves, var pēdējo nedēļu periodam iegūt detalizētu informāciju par konkrētās vielas 
nopludināšanas procesu laika skalā. Tādējādi kontrolē var iekļaut arī laikā ierobežotas emisijas gadījumus. 

- Metode nodrošina iespējas veikt pastāvīgu un finansiāli efektīvu monitoringu, kā arī bīstamo vielu nopludinātāju 
izsekošanu uz NAI novadāmo notekūdeņu kanalizācijas sistēmā.

- Plaši sazarotā kanalizācijas sistēmā ir grūti atklāt konkrētā piesārņojuma radītāju, jo visu atzarojumu kontrole var 
būt pārāk dārga.

Citi apsvērumi. Paraugu ņemšanas intervāli un ar to saistītā nopludinātāju izsekošanas iespējamība atbilst mērāmo 
piesārņotāju koncentrēšanas un piesaistīšanās spējām. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, jākonsultējas ar 
laboratoriju.



APE Alkilfenolu etoksilāti
BS Gultnes sedimenti
BBP Benzilbutilftalāts
BV Bīstamās vielas

CAS Nr.
Ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs 
ķīmijas referatīvajā žurnālā 
(„Chemical Abstracts Service”)

DBP Dibutilftalāts
DBT Dibutilalva
DCHP Dicikloheksilftalāts
DEHP Di-2-etilheksilftalāts
dekaBDE 2,3,3’,4,4’,5,6-dekabromdifenilēteris
DEP Dietilftalāts
DM Sausna
DMP Dimetilftalāts
DPP Dipropilftalāts
DPP (izo) Diizopropilftalāts
DPT Difenilalva
DOP Dioktilfenols
DOT Dioktilalva
DW Sausna
EK Eiropas Komisija
ERV Emisijas robežvērtības

GVK-VKS Vides kvalitātes standarts, kas izteikts kā 
gada vidējā vērtība

HBCDD Heksabromciklododekāns

HELCOM Baltijas jūras vides aizsardzības komisija 
(Helsinku Komisija)

IPPC Piesārņojuma integrētā novēršana un 
kontrole

LC Robežkoncentrācija
LoD Noteikšanas robeža
LoQ Kvantitatīvās noteikšanas robeža
MPK Maksimālā pieļaujamā koncentrācija

MPK-VKS Vides kvalitātes standarts, kas izteikts kā 
maksimālā pieļaujamā koncentrācija 

MBT Monobutilalva
MCCP Vidēja garuma ķēdes hlorētie parafīni
MOT Monooktilalva
MPT Monopentilalva
MU Mērījumu nenoteiktība
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBDE Nonabromdifenilēteris
NP Nonilfenoli
NPE Nonilfenola etoksilāts
NP1EO Nonilfenola monoetoksilāts
NP2EO Nonilfenola dietoksilāts
NP3EO Nonilfenola trietoksilāts
OP Oktilfenols
OPE Oktilfenola etoksilāts

E. Saīsinājumu saraksts
OP1EO Oktilfenola monoetoksilāts
OP2EO Oktilfenola dietoksilāts
OP3EO Oktilfenola trietoksilāts
OT Alvas organiskie savienojumi
PBDE Polibromētie difenilēteri
PBDE17 2,2’,4-tribromdifenilēteris
PBDE28 2,4,4’-tribromdifenilēteris
PBDE47 2,2’,4,4’-tetrabromdifenilēteris
PBDE66 2,3’,4,4’-tetrabromdifenilēteris
PBDE71 2,3’,4’,6-tetrabromdifenilēteris
PBDE85 2,2’,3,4,4’-pentabromdifenilēteris
PBDE99 2,2’,4,4’,5-pentabromdifenilēteris
PBDE100 2,2’,4,4’,6-pentabromdifenilēteris
PBDE138 2,2’,3,4,4’,5’-heksabromdifenilēteris
PBDE153 2,2’,4,4’,5,5’-heksabromdifenilēteris
PBDE154 2,2’,4,4’,5,6’-heksabromdifenilēteris
PBDE183 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromdifenilēteris
PBDE190 2,3,3’,4,4’,5,6-heptabromdifenilēteris
PBDE196 2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-oktabromdifenilēteris
PBDE197 2,2’,3,3’,4,4’,6,6’-oktabromdifenilēteris
PBDE203  2,2’,3,4,4’,5,5’,6-oktabromdifenilēteris

PBDE209 dekaBDE, 
2,3,3’,4,4’,5,6-dekabromdifenilēteris

pentaBDE Pentabromdifenilēteris
PFBS Perfluorbutānsulfoskābe
PFC Perfluorsavienojumi
PFDA Perfluordekānskābe

PFDoDA Perfluordodekānskābe, 
perfluor-n-dodekānskābe

PFHpA Perfluor-n-heptānskābe
PFHxS Perfluor-1-heksānsulfonāts
PFNA Perfluor-n-nonānskābe
PFOA Perfluor-n-oktānskābe
PFOS Perfluor-1-oktānsulfonāts
PFOSA Perfluoroktānsulfoskābes amīds
PTFE Politetrafluoretilēns (teflons)
PFUnDA Perfluor-n-undekānskābe
PVC Polivinilhlorīds
REPD Reģionālās vides aizsardzības pārvaldes
SCCP Īsās ķēdes hlorētie parafīni
SW Virsmas ūdens
TBT Tributilalva
TCHM Trihlormetāns
TCHT Tricikloheksilalva
TPhT Trifenilalva
TTBT Tetrabutilalva
ŪSD Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EK)
VKS Vides kvalitātes standarts
WS Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas
WW Notekūdeņi



Projekts „Baltijas valstu aktivitātes prioritāro vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā” (BaltActHaz) 
ir īstenots ar Eiropas Kopienas finanšu instrumenta LIFE+ /Projekts Nr. LIFE07 ENV EE 000122/ finansiālo atbalstu.


