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Darba aktualitāte

1 – OECD (2007); 2 – VARAM (2020);
3 – LRVK (2020); 4 – IEA (2022)

Infiltrācija un ieplūde negatīvi iespaido kanalizācijas sistēmu noturību
(angl.: resilience).1,2

Liekā ūdens apjoms kanalizācijas sistēmās var sastādīt vairāk nekā 
90 % no kopējās notekūdeņu plūsmas.3

Vairumā pašvaldību trūkst visaptverošs rīcības plāns problēmas 
mērķtiecīgai risināšanai.3

Elektroenerģijas tirgū novērots straujš cenu kāpums un atgriešanās 
iepriekšējā līmenī tuvāko gadu laikā netiek prognozēta.4
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I/I īpatsvars Latvijas ūdenssaimniecībās

Rīgas Tehniskā universitāte 1 – SPRK (2021)
* - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

§ SPRK* uzraudzītajās ūdenssaimniecībās pārējo 
notekūdeņu īpatsvars vidēji 34,7%2

§ Neprecīza apjomu uzskaite

No kura gala sākt?

Kur ir I/I avots/-i atrodas?

Kur sistēmā ir lielākās problēmas?

Vizuāli apsekot visu sistēmu?

Gruntsūdeņi vai nokrišņu ūdeņi?

Pastāvīgi vai periodiski?

Ielu tīkli vai pagalmu pieslēgumi?

Vai I/I ierobežošanas pasākumi strādā?
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Pētījums

Rīgas Tehniskā universitāte

Mērogs:
pašteces kanalizācijas sateces 
baseins
Metodes:
notekūdeņu bilance un trijstūra 
metode
Pieņēmumi:
nemainīgi ūdens patēriņa paradumi, 
minimāls patēriņš nakts laikā
Analīze:
§ I/I raksturlielumi (absolūtie, 

relatīvie) un īpatnējie rādītāji,
§ notekūdeņu plūsmas minimuma 

izmaiņas,
§ GŪL sezonalitātes un nokrišņu 

ietekme.

1,1 km

3,1 km

2,1 km

2,5 km

5,6 km
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Dati

Rīgas Tehniskā universitāte

Notekūdeņu caurplūde (ik minūti) Gruntsūdeņu līmenis (reizi dienā) Nokrišņu intensitāte (solis: 5 min)

Novērojumu periods: 09.10.2021.–01.05.2022.

Caurplūdes mērītāji ir dārgi – ± 6 tūkst. EUR/gab.

Sekla plūsma netiek fiksēta.

Ekspluatācijas problēmas – nosēdumi uz sensoriem.

Kā bija kādreiz?

Vai situācija pasliktinās?
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Slēptie dati

Rīgas Tehniskā universitāte

ON

OFF

V, m3

t, min
ON

OFF

Esoša, brīvi pieejama datu kopa

Retrospekts – 10+ uzkrātas informācijas

Tendenču analīzei pietiekama precizitāte

Līmeņa devēju rādījumu atbilstība realitātei

Lietus atkušņa ietekme uz uzpildes laiku
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NOTEKŪDEŅU BILANCE:

§ I/I īpatsvars robežās 24,2–74,6 %.

§ Pie augsta gruntsūdeņu līmeņa I/I visos
sateces baseinos pārsniedz 40 %.

§ “Vecajos" tīklos, I/I apjoms ir par 35,9 %
lielāks nekā pārējos sateces baseinos kopā.

Rezultāti I

Rīgas Tehniskā universitāte
šeit: "veci" K tīkli = izbūvēti 1970.-1980. gados
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TRIJSTŪRA METODE:

§ 53–70 % no kopējā I/I apjoma sastāda
gruntsūdeņu infiltrācija.

§ Tiešās ieplūdes ietekmē, notekūdeņu
caurplūde pieaug par 300 %.

82 % “veco” cauruļvadu

krasas plūsmas izmaiņas
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82 % “veco” cauruļvadu

§ Pastāv korelācija starp gruntsūdeņu
līmeni un notekūdeņu caurplūdi.

§ Visos sateces baseinos
R > 0,70; R2 > 0,50; p ≪ 0,05

§ “Vecajos” tīklos notekūdeņu caurplūde
2–5 reizes lielāka.

§ Iespējamaie I/I avoti:
– nekvalitatīvi izbūvēti pagalmu

kanalizācijas tīkli;
– vietējo drenāžas sistēmu pieslēgumi.

gruntsūdeņi virs pagalmu 
tīklu cauruļvadiem

stabila notekūdeņu plūsma

R > 0,70; R2 > 0,50; p ≪ 0,05

šeit: "veci" K tīkli = izbūvēti 1970.-1980. gados

Rezultāti II
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§ Atkušņa laikā notekūdeņu caurplūde pieaug
2,3–5,6 reizes, lietus laikā – par 43,8 %.

§ Maksimālais fiksētais notekūdeņu plūsmas
ātrums 0,56 m/s.

§ Pēc nokrišņu beigām notekūdeņu plūsma
samazinās pakāpeniski – kavēta ieplūde.

+ 455,2 %

atkušņu periodi lietus periods

+ 43,8 %

Rezultāti III
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1. SCADA sistēmā uzkrāto informāciju par KSS darbu ir iespējams izmantot
pilnvērtīgai I/I tendenču analīzei un dominējošā liekā ūdens avota
noteikšanai.

2. Datu apstrādi un rezultātu vizualizāciju var automatizēt un iestrādāt esošās
sistēmās.

3. Izmantotā metodika ir pielietojama jebkurā ūdenssaimniecībā neatkarīgi no
izmēra.

4. Ietaupīti finanšu un darbaspēka līdzekļi.

Kopsavilkums

Rīgas Tehniskā universitāte
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Paldies par uzmanību!


