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Ilgtspējīgā lietusūdeņu apsaimniekošana
• Daudzfunkcionālā infrastruktūra

• Noteces novadīšana / samazināšana
• Ūdens kvalitātes uzlabošana
• Publiskās ārtelpas uzlabošana

• Centralizēto un decentralizēto 
risinājumu kombinācija
• Lietus kanalizācijas un meliorācijas 

sistēma
• Maģistrālie zaļie risinājumi
• Risinājumi īpašumos

• Infrastruktūras attīstības un 
uzturēšanas izdevumu segšana



Īss projekta kopsavilkums

Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes
apkopojumus par Latvijas specifikai atbilstošu ilgtspējīgo
lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošanu
lietus notekūdeņu attīrīšanai dažādās apbūves situācijās un
dažādiem segumiem

Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai
tipiskajās situācijās

Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgajiem lietus ūdens
risinājumiem

II DAĻA

I DAĻA

III DAĻA



Lielā bilde – rekomendācijas politikai valsts un 
vietējā līmenī

• Ieteicamie pasākumi un politiskie instrumenti, lai veicinātu ilgtspējīgu 
un integrētu lietusūdeņu pārvaldību – BSR Water, 2021

• Priekšlikumi Latvijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai, 
Cleantech/LVAF 2019
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Rekomendācijas valsts līmenī  I

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

 Ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas 

vispārīgo principu un prioritāšu integrēšana 

teritorijas plānošanas dokumentos un ūdens 

pārvaldības normatīvajos aktos

 Integrētas lietusūdens pārvaldības principu 

integrēšana teritoriju plānošanai saistošos 

normatīvajos aktos

Spice Home Shopping Centre, Riga, Latvia
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Rekomendācijas valsts līmenī  II

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

 Sateces baseinu plānošanas principu iekļaušana teritorijas 

plānošanas un ūdens resursu apsaimniekošanas 

likumdošanā

 Finanšu mehānismu lietus ūdens pārvaldības 

infrastruktūras ieviešanai un uzturēšanai definēšana 

nacionālajā likumdošanā

Spice Home Shopping Centre, Riga, Latvia
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Rekomendācijas valsts līmenī  III

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

 Integrētas pieejas ūdens resursu apsaimniekošanai 

noteikšana, paredzot mehānismu, kā ūdens resursu 

apsaimniekotāji veic ieguldījumus un saņem samaksu par 

resursu apsaimniekošanu

Green River, Rūjiena, Latvia



10

Rekomendācijas valsts līmenī  IV

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

 Noteikt prasību attīrīt lietus notekūdeņus 

vides, telpiskās plānošanas, infrastruktūras 

projektēšanas likumdošanā

 Noteikt lietus ūdens attīrīšanas un ūdens

kvalitātes prasības, pamatojoties uz sateces

baseinu vietējo specifiku

City Park, Rūjiena, Latvia
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Rekomendācijas valsts līmenī  V

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

Nacionāla līmeņa vadlīniju izstrāde pašvaldībām integrētai lietusūdens pārvaldībai:

 Vadlīnijas ilgtspējīgajām lietus ūdens pārvaldības metodēm, kā arī lietus ūdens

attīrīšanai

 Lietus ūdens sateces baseinu plānu sagatavošanas vadlīnijas

 Integrētas lietus ūdens apsaimniekošanas vadlīnijas
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Rekomendācijas vietējā līmenī I

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

 Lietusūdens apsaimniekošanas programmu un plānu izstrāde

 Lietusūdens sateces baseinu apsaimniekošanas plānu izstrāde

 Decentralizētās lietusūdens apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde 

attīstītājiem un zemju īpašniekiem

 Saistošu noteikumu ieviešana integrētai lietusūdens pārvaldībai 

(uzdevumi, pienākumi, lēmumu pieņemšanas procedūra utt.)
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Rekomendācijas vietējā līmenī II

BSR WATER Platform Project Meeting: Climate-neutral and Resource-efficient Water Sector 

 Vietējās prasības piesārņojuma robežvērtībām, ņemot vērā 

saņemošo ūdeņu ekoloģisko stāvokli saskaņā ar sateces baseina 

plāniem vai, kur robežvērtības nav reālistiski noteikt, attīrīšanas 

prasības tipiskiem apbūves veidiem un situācijām

 Vietējie motivācijas instrumenti un būvniecības kontroles rīki (piem., 

Rīgas zaļās infrastruktūras plānošanas un pārvaldības instrumenta 

integrēšana TIAN)
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Pilns ziņojums pieejams Baltic Water Hub

http://www.bsrwater.eu/news/publication-
recommendations-stormwater-management

http://www.bsrwater.eu/news/publication-recommendations-stormwater-management


Priekšlikumi normatīvā regulējuma 
pilnveidošanai – galvenie aspekti
Lietus kanalizācijas, meliorācijas skatīšana kopskatā

Plānošanas hierarhija un prioritāšu noteikšana

Projektēšana

Ūdens kvalitāte

Uzturēšana, atbildības sadalījums un īpašumtiesības

Maksa par infrastruktūras attīstību un uzturēšanu



Problēmas un risinājumi – jomu sadalījums

Problēma Risinājums

Lietus notekūdeņu novadīšana kanalizācijas 
kopsistēmā, lietus kanalizācijā un meliorācijas sistēmās 
tiek nodalīta normatīvajos aktos, faktiski vienota

Plānojot un projektējot ūdens novadīšanas 
infrastruktūru, tiek skatīti atsevišķi elementi (pēc 
atšķirīgajiem parametriem) nevis sistēma kopumā

Ieviest vienotu terminu nokrišņu notekūdeņu 
novadīšanai, piemēram «nokrišņu ūdeņu (lietus un 
sniega kušanas ūdeņu) un gruntsūdeņu, kas tiek 
savākti un novadīti ar meliorācijas sistēmu palīdzību, 
lietus kanalizācijas vai citādi, novadīšanā no 
nekustamajiem īpašumiem līdz  attīrīšanas iekārtām 
un novadīšanā vidē» un ielikt atsauces
ūdenssaimniecību un meliorāciju regulējošos 
normatīvajos aktos

Noteikt būvnormatīvu saskaņotību (piem. noteci 
apdzīvotajās vietas pēc LBN223-16)



Problēmas un risinājumi - plānošana

Problēma Risinājums

Normatīvajā regulējumā nav atrunāta sateces baseinu 
pieeja

Teritorijas attīstības plānošanas normatīvajos aktos 
paredzēt nokrišņu notekūdeņu sateces baseinu 
apsaimniekošanas plānus apdzīvotajās vietās, kas 
skatītu visu ūdens novadīšanas infrastruktūru un 
noteiktu mērķus un pasākumus lietus notekūdeņu 
apsaimniekošanai (applūšanas un vides kvalitātes 
aspekti)

Nav informācijas (izņemot meliorācijas kadastru) par 
sateces baseinu ūdens novadīšanas infrastruktūru

Uz meliorācijas kadastru bāzes, vai veidojot jauno 
informācijas sistēmu, veidot pašvaldību ūdens 
novadīšanas infrastruktūras būvju reģistru 



Problēmas un risinājumi - projektēšana
Problēma Risinājums

«Zaļie risinājumi» nav atrunāti normatīvajā regulējumā Definēt un iestrādāt normatīvajos aktos terminu «zaļie» / 
«ilgtspējīgie» lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumi un 
izstrādāt standartus / būvnormatīvu 

Meliorācijas un kanalizācijas būvnormatīvi nav saskaņoti Paredzēt ūdens novadīšanas projektēšanas aprēķinus 
apdzīvotajās vietās pēc lietus kanalizācijas būvnormatīva, 
ņemot vērā arī gruntsūdeņus un maģistrālās meliorācijas 
sistēmas noteci

Ārpus apdzīvotajām vietām paredzēt apdzīvoto vietu 
noteces ņemšanu vērā

Neskaidra applūšanas varbūtības noteikšana 

Novecojuši klimata dati

Paredzēt applūšanas varbūtību noteikt pašvaldības līmenī, 
saskaņā ar sateces baseinu apsaimniekošanas plāniem, 
LBN noteikt minimālās prasības

Aktualizēt klimata datus

Dažādas sertifikācijas jomas lietus kanalizācijas un 
meliorācijas jomā

Ilgtermiņā iet uz vienotu sertifikāciju, vidējā termiņa 
paredzēt tiesības apdzīvotajās vietās ūdens novadīšanas 
infrastruktūru projektēt abu jomu ekspertiem



Problēmas un risinājumi – ūdens kvalitāte

Problēma Risinājums

MK noteikumi Nr. 34 «Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī» attiecina uz lietusūdeņiem visas 
ūdens kvalitātes prasības, praksē īstenošana 
apgrūtināta 

Vēlams papildināt MK noteikumus Nr. 34 ar prasībām 
ūdens attīrīšanai tipiskajās situācijās, kas izrietētu no 
attiecīgajām tipiskiem apbūves veidiem



Problēmas un risinājumi – atbildības 
sadalījums, īpašumtiesības, uzturēšana
Problēma Risinājums

Pašvaldība nevar apsaimniekot pašvaldības nozīmes 
koplietošanas sistēmu, ja tā nav uz pašvaldības zemes

Paredzēt pašvaldībām tiesību veikt pirmreizējo 
meliorācijas sistēmas reģistrēšanu meliorācijas 
kadastrā, neatkarīgi no īpašumtiesībām

Nosakot pašvaldības nozīmes koplietošanas sistēmas 
statusa piešķiršanu, paredzēt 80% īpašnieku 
piekrišanu

Piešķirt pašvaldībai tiesības uzturēt pašvaldības 
nozīmes koplietošanas sistēmu arī ikdienā



Problēmas un risinājumi – samaksa par 
infrastruktūru
Problēma Risinājums

Nav noteikts samaksas mehānisms par ūdens 
novadīšanas infrastruktūras attīstību un uzturēšanu

Noteikt samaksas mehānismu:

Noteikt ūdens novadīšanu kā maksas pakalpojumu vai 
sabiedrisko pakalpojumu

Izstrādāt vadlīnijas samaksas noteikšanai (līdzīgi kā ar 
sadzīves kanalizāciju)



Pilns ziņojums pieejams CLEANTECH LATVIA mājas lapā

http://cleantechlatvia.com/lv/2016/12/10/4992/#toggle-id-7

http://cleantechlatvia.com/lv/2016/12/10/4992/#toggle-id-7


Nākamie soļi

1) Metodisko norādījumu projekts – komentāri līdz aprīļa beigām

2) Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgajiem lietus ūdens risinājumiem –
maijs-jūnijs

3) Semināri pašvaldībām un ekspertiem par metodiskajiem norādījumiem 
un projektēšanas vadlīnijām – jūnijs-septembris



Paldies par uzmanību!

Jurijs Kondratenko

Ilgtspējīgās lietusūdeņu apsaimniekošanas eksperts

yurikondratenko@inbox.lv


