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Šis pētījums tiek veikts, lai veidotos skaidri vienoti 

principi ILŪA risinājumiem un kritēriji darbībām, 

kas attiecas uz nokrišņu notekūdeņu novadīšanas 

ilgtspējīgu risinājumu izvēli, pielietošanu un 

ieviešanu praksē.



Vietējā specifika

• Klimata svārstības - ziema, vasara

• Gruntsūdeņu svārstības 

• Dažādas gruntis



Nokrišņus var izdalīt četrās piesārņojuma klasēs:

a) nepiesārņots lietus ūdens

b) nosacīti nepiesārņots lietus ūdens

c) potenciāli piesārņots lietus ūdens

d) piesārņots lietus ūdens



Lietus notekūdeņu klase Tipveida attīrīšanas prasības

Nepiesārņots Attīrīšana nav nepieciešama

Nosacīti nepiesārņots
Attīrīšanas risinājums, kas nodrošina vismaz gružu un suspendēto 

vielu nostādināšanu

Nosacīti piesārņots

Viens vai vairāki risinājumi, kas nodrošina vismaz divas attīrīšanas 

pakāpes: 

1) gružu un suspendēto vielu nostādināšanu (gulijas ar nosēddaļu, 

ievalkas, grāvji, filtrējošās joslas, dīķi); 

2) filtrāciju/attīrīšanu no naftas produktiem

Piesārņots

Viens vai vairāki risinājumi, kas nodrošina vismaz trīs attīrīšanas 

pakāpes: 

1) gružu un suspendēto vielu nostādināšanu; 

2) filtrāciju/attīrīšanu no naftas produktiem; 

3) speciālu attīrīšanu



Teritoriju veidi ES Piesārņojuma veidi Piesārņojuma 

pakāpe

Dzīvojamā apbūve

savrupmāju apbūves teritorija Ēku celtniecības materiāli
Nepiesārņots lietus 

ūdens

mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija

Ēku celtniecības materiāli, pagalmu 

stāvvietu ūdeņi

Nosacīti 

nepiesārņots lietus 

ūdens

daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija

Ēku celtniecības materiāli, pagalmu 

stāvvietu ūdeņi

Nosacīti 

nepiesārņots lietus 

ūdens

Attīrīšana nav nepieciešama

Attīrīšanas risinājums, kas nodrošina vismaz gružu un 

suspendēto vielu nostādināšanu



Bioinfiltrācijas šūna 
pie biroja 
Kamdenas apgabalā 
kalpo kā veids, kā 
pārvaldīt plūdus un 
izglītot sabiedrību.

Šis Sietlas sabiedrisko pakalpojumu 
projekts tika pabeigts Sietlas Ballard
apkārtnē. Lietusdārzi tika veidoti ar 
īpašām augsnēm un blīvu 
veģetāciju, lai filtrētu lietus ūdeni, 
kas plūst no ceļa braucamās daļas, 
vienlaikus nodrošinot pievilcīgu 
ainavu.

Dzīvojamo ēku pagalmā Makrillen
Gēteborgā, lietus ūdens aizturēšanas 
rezervuārs. Pagalmā bija paredzēts 
aizturēšanas rezervuārs, lietus ūdens 
aizkavēšanai. Rezervuārs uzbūvēts ar 
izolācijas plāksni apakšā un ģeotekstilu
uz vāka un tad augšā grants.



Teritoriju veidi ES Piesārņojuma veidi Piesārņojuma pakāpe

Komercapbūve

jauktas centra apbūves 

teritorija

ēku celtniecības materiāli un ceļu 

pretapledošanas līdzekļi, stāvvietu ūdeņi

nosacīti nepiesārņots 

lietus ūdens 

publiskās apbūves teritorija
ēku celtniecības materiāli un ceļu 

pretapledošanas līdzekļi, stāvvietu ūdeņi

nosacīti nepiesārņots 

lietus ūdens

Attīrīšanas risinājums, kas nodrošina vismaz gružu un 

suspendēto vielu nostādināšanu



Lietusdārzi, infiltrācijas ieplakas, uzkrāšanas kanāli, dīķu kaskādes



Teritoriju veidi ES Piesārņojuma veidi Piesārņojuma pakāpe

Industriālā apbūve
rūpnieciskās apbūves 

teritorija

ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, 

mašīnbūve u.c. potenciāli bīstama 

piesārņojuma rašanās avoti

Atkarībā no rūpniecības 

veida, piesārņots lietus 

ūdens

tehniskās apbūves 

teritorija
Skatīt autostāvvietas Skatīt stāvvietas

Viens vai vairāki risinājumi, kas nodrošina vismaz divas attīrīšanas pakāpes: 

1) gružu un suspendēto vielu nostādināšanu (gulijas ar nosēddaļu, ievalkas, grāvji, filtrējošās joslas, dīķi); 

2) filtrāciju/attīrīšanu no naftas produktiem





Stāvlaukumi
Stāvlaukumi Līdz 50 stāvvietām Virs 50 stāvvietām

Dzīvojamās apbūves teritorijas Nosacīti nepiesārņots Nosacīti piesārņots 

Jauktas centra apbūves teritorija, 

publiskās apbūves teritorija 
Nosacīti nepiesārņots Nosacīti piesārņots 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas –

darbinieku un klientu stāvvietas 

(pārsvarā privāts autotransports)  

Nosacīti nepiesārņots Nosacīti piesārņots 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas –

iekraušanas/izkraušanas zonas, 

smagā transporta teritorijas 

Piesārņots Piesārņots 

Viens vai vairāki risinājumi, kas nodrošina vismaz trīs attīrīšanas pakāpes: 

1) gružu un suspendēto vielu nostādināšanu; 

2) filtrāciju/attīrīšanu no naftas produktiem; 

3) speciālu attīrīšanu



217 automašīnām paredzētajā stāvlaukumā 
iestrādāti inovatīvi, videi un cilvēkiem 
draudzīgi risinājumi, novada lietus ūdeni 
augsnē, tādējādi apūdeņojot zāli un kokus, 
bet nepaaugstinot gruntsūdens līmeni un 
neietekmējot pilsētas notekūdeņu sistēmu. 
Līdz ar to stāvlaukumā peļķes ātri izzūd pat 
pēc spēcīgām lietavām.

priekšplānā ceļa ievalkas; 
porainas asfalta 
stāvvietas, kas novadītas 
uz bioievalkām; 
uzkrāšanas dīķis 
aizmugurē pa kreisi



Ielas un ceļi
Ielu kategorija Lietus notekūdeņu klase

B

>15 000 auto/dnn

vai iela industriālajā un komercapbūvē

Piesārņots

C

>10 000

vai iela industriālajā un komercapbūvē

Nosacīti piesārņots

D

3000-10 000 vai iela dzīvojamajā vai komeracapbūvē
Nosacīti nepiesārņots

E

<3000 vai iela dzīvojamajos kvartālos
Nosacīti nepiesārņots

Viens vai vairāki risinājumi, kas nodrošina vismaz trīs attīrīšanas pakāpes: 

1) gružu un suspendēto vielu nostādināšanu; 

2) filtrāciju/attīrīšanu no naftas produktiem; 

3) speciālu attīrīšanu



Ielas



Bioretention / sidewale
Grange avēnijas posmā 
Greendale, 
Viskonsīnā. Fotoattēli, kas 
uzņemti 2010. gada jūlijā. 
Avots: Ārons Volkenings
[CC BY 2.0]. Iegūts no 
Flickr.com

Vācijā, RBF Kleingladenbach tika 
veikti pētījumi lielām sistēmām -
kā tās strādā un attīra 
lietusūdeņus no šosejām un 
ceļiem . Risinājums –
kompleksas pieejas –
nostādināšanas baseini, mitrāji 
ar augiem, infiltrācijas joslas.



Jauns piebraucamais ceļš pie bijušā metāllūžņu uzņēmuma, kā arī 

jauns apļveida krustojums B1007. Teritorija sastāvēja no 0,5 ha, 

ieskaitot purvainu mežu.

Galvenie izmantotie SuDS komponenti

No virsmām ūdens nonāk nomalēs, un ievalkās. Pēc tam 

savācas kabatas mitrājā. Mitrāju novadīšana tiek veikta zem 

ceļa caurtekās un grāvjos un tad nonāk infiltrācijas dīķī. Dīķis 

saņem arī noteci no jaunā apļa. Dīķis izplūst esošajā ceļmalas grāvī 

caur plūsmas kontroles kameru un bioievalkām.



Paldies par uzmanību !

Jautājumus un piezīmes var sūtīt uz

reindave@inbox.lv

Dainai Ieviņai
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