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ZIŅOTĀJS 
ZIŅOTĀJS PAR PROJEKTU, AKTUĀLO INFORMĀCIJU, PROGRESU UN 

TURPMĀKAJĀM DARBĪBĀM 

 

ATBALSTOT ŪDENS  

RESURSU EFEKTIVITĀTI AR  

ŪDENS ATKĀRTOTU  

IZMANTOŠANU 

“AQUARES – Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas 
sekmēšana resursu ziņā̄ efektīviem Eiropas reģioniem” ir 
INTERREG Europe programmas projekts, kura mērķis ir 
uzlabot reģionālās attīstības politikas un programmas 
partneru reģionos, uzlabot resursu izmantošanas 
efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides efektivitātes 
pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē. 
Projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai 
panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar 
atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem. 

Projekta piekto semestri ietekmēja COVID-19 pandēmija. 
Lielākais izaicinājums AQUARES projekta partneriem bija 
jau ieplānoto darbību pārnese tiešsaistes versijā. Projekta 
Čehijas partnera RRA PK organizētā “Mācību vizīte” un 
“Vietas apmeklējums” norisinājās tiešsaistes vidē, kur tika 
demonstrēti iepriekš ierakstīti video un pilsētu mēru un 
administratoru tiešraides lekcijas no labas prakses 
piemēru vietām. Neskatoties uz to, AQUARES projekts 
joprojām ievēro sākotnējo darba plānu. 

 

Despite that, AQUARES project still follows its original 
workplan.  

 

AQUARES PROJEKTA SATURS 

• ŪDENS DIENAS 2020  

• NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA 

EIROPĀ 

• AQUARES VIETAS APMEKLĒJUMS & 

MĀCĪBU VIZĪTE 

• DALĪBA TIEŠSAISTES PASĀKUMOS 

• CĪŅA PRET PANDĒMIJU 

• ES UN REĢIONĀLĀS ŪDENS 

IZMANTOŠANAS INICIATĪVAS 

• TURPMĀKĀS AKTIVITĀTES 

 

 

 



JAUNUMI  
 

Ūdens dienas 2020 | Rimske 

Toplice, Slovēnija 

 
 

  

 

Slovēnijas Ūdens aizsardzības asociācijas (SDZV) 
organizētais Ūdens dienu simpozijs katru gadu 
pulcē ekspertus no starptautiskām 
organizācijām, valsts aģentūrām, pētniecības un 
veselības institūcijām, kā arī no ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu vadītājiem, lai kopīgi 
apvienotu zināšanas, pieredzi un labas prakses 
piemērus un veiktu nepieciešamos pasākumus 
ūdens resursu aizsardzībai. 

Šī gada Ūdens dienu simpozijā, kas norisinājās 
no 2020. gada 17. līdz 18. septembrim Rimske 
Toplice (fiziski klātienē piedaloties dažiem 
runātājiem un dalībniekiem – e-vidē), mēs 
padziļināti apskatījām ūdens resursus šādu 
četru mērķu perspektīvās: Tīrs ūdens un 
kanalizācija, Pieejama un tīra enerģija, 
Rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra un 
Dzīvība zem ūdens. Tika prezentētas 
novatoriskas pieejas notekūdeņu attīrīšanai un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu enerģijas 
pašpietiekamības nodrošināšanai, rūpniecisko 
notekūdeņu attīrīšanas procesu specifika, kā arī 
vīrusu un mikroplastmasas atdalīšanas 
efektivitāte notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 
Tika apspriesta visaptveroša ūdens resursu 
pārvaldība valsts un vietējā līmenī, lai 
nodrošinātu avotus dzeramā ūdens ieguvei, un 
lauksaimniecības apūdeņošanas ietekme uz 
ūdens resursiem. Tika risināts arī jautājums par 
dzeramā ūdens piegādes drošību. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta labai lauksaimniecības 
praksei, lai samazinātu ietekmi uz ūdenstilpēm, 
kā arī sniegts ieskats tam, kā mūsu darbība 
ietekmē ūdens organismus. 

Vairāk informācijas par pasākumu varat iegūt šeit  

 
 

 

Notekūdeņu apsaimniekošana 

Eiropā uzlabojas, taču direktīvu 

prasības vēl nav pilnībā izpildītas 
 

Saskaņā ar vides tehnisko žurnālu Retema Eiropas 
Komisija pagājušā gada 10. septembrī publicēja 
Direktīvas par pilsētas notekūdeņu attīrīšanu (TARU 
direktīva) ieviešanas desmito ziņojumu. Tajā ziņots, 
ka notekūdeņu savākšana un attīrīšana pilsētās un 
pašvaldībās Eiropā kopumā ir uzlabojusies, lai gan 
sasniegumi dažādās dalībvalstīs atšķiras. 

TARU direktīva rāda, ka atbilstība ES notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas noteikumiem ir augsta un 
ir pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 
periodu. Tas palīdz novērst vides piesārņojumu. Lai 
gan tendence joprojām ir pozitīva, pilnīga atbilstība 
direktīvai vēl nav panākta. Finansējums un 
plānošana joprojām ir galvenās problēmas, ar kurām 
jāsaskaras ūdens pakalpojumu nozarē. 

 
Ziņojums vēsta, ka ES tiek savākti 95% notekūdeņu 
un 88% tiek bioloģiski attīrīti. Neskatoties uz pozitīvo 
tendenci, ir darbi, kas vēl ir jāpaveic: 1% pilsētas 
notekūdeņu paliek nesavākti, un vairāk nekā 6% no 
tiem netiek pietiekami attīrīti, lai atbilstu 
sekundārās attīrīšanas standartiem. Pašreizējais 
investīciju līmenis daudzās dalībvalstīs ir pārāk zems, 
lai izpildītu direktīvas prasības un turpinātu to darīt 
arī ilgtermiņā. Vairākām ES pilsētām vai 
pašvaldībām joprojām ir jāizveido vai jāmodernizē 
notekūdeņu savākšanas infrastruktūra, kā arī 
jāizbūvē mūsdienīgas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas. 

Nesen publicētais ESAO (OECD) pētījums skaidri 
demonstrē investīciju deficīta ainu Eiropas 
Savienībai. Komisija sadarbosies ar attiecīgajām 
dalībvalstīm, lai pilnībā izmantotu iespējas, ko 
piedāvā jaunā daudzgadu finanšu shēma un Eiropas 
atveseļošanas plāns, iekļaujot ūdens attīrīšanu un 
sanitāriju augstāko prioritāšu vidū. 

 

 
 

https://sdzv-drustvo.si/en/water-days/programme/


  

Sākotnēji bija plānots, ka vietas un mācību vizīte 
notiks klātbūtnē ceturtajā semestrī (2020. gada 
aprīlī), taču COVID-19 pandēmija apturēja lielāko 
daļu notikumu ne tikai Čehijā. Daudziem AQUARES 
projekta partneriem bija noteikti ierobežojumi 
ceļošanai un sanāksmju organizēšanai. RRA PK 
partneris no Čehijas vienojās ar Mursijas vadošo 
partneri par vietas apmeklējuma organizēšanu 
tiešsaistē, lai šī aktivitāte tiktu īstenota. To 
rekomendēja arī Interreg Europe programmas 
Apvienotais sekretariāts. 

VIETAS APMEKLĒJUMS 

Vietas apmeklējumu RRA PK organizēja tiešsaistē 
2020. gada 22. septembrī, izmantojot ZOOM 
lietojumprogrammu. 

Apmeklējuma laikā demonstrētie labas prakses 
piemēri balstījās uz partneru interesi par gala ziņojuma 
A3.3. Vietas apmeklējumu apmaiņas vizītes, lai 
saskaņotu nepieciešamās ūdens atkārtotas 
izmantošanas iniciatīvas ar atbilstošajām AQUARES 
Murcia partnerības projekta izstrādātajām 
tehnoloģijām un uzņēmējdarbības modeļiem. Īpašu 
interesi izrādīja SSW, Lodzkie, FLA, Trenbje un Latvija. 

RRA PK aicināja visus AQUARES partnerus piedalīties 
kopā ar ieinteresētajām pusēm, jo sanāksme bija 
pieejama ikvienam un no jebkuras vietas. Ar 44 
dalībniekiem RRA PK atzīmēja, ka pasākuma tiešsaistes 
versijas ietekme bija plašāka nekā būtu tās fiziskas 
klātbūtnes formātam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUARES VIETAS UN MĀCĪBU 

VIZĪTE ČEHIJAS REPUBLIKĀ  
 

 

Vietas apmeklējuma laikā tika prezentētas  ūdens 
attīrīšanas un atjaunošanas tehnoloģijas un 
izpratne par tām Čehijas Republikā, kā arī 
Botanica K un Hydrogopark Pátek labas prakses 
piemēri.  

MĀCĪBU UN PIEREDZES APMAIŅAS VIZĪTE 

Mācību vizīti RRA PK arī organizēja tiešsaistē, 
2020. gada 25. septembrī, un tās saturs tika 
translēts gan angļu, gan čehu valodā.  

Labās prakses piemērus prezentēšanai vizītes 
laikā RRA PK izvēlējās, balstoties uz labāko praksi, 
ko Pardubices reģions varēja demonstrēt, lai 
nodotu pieredzi ūdens atkārtotas izmantošanas 
ieviešanas un uzraudzības jautājumos Čehijas 
Republikā. 

Bija plānots, ka mācību vizīte norisināsies 
klātbūtnē, lai partneri labāk varētu izprast 
demonstrētos labās prakses piemērus. No otras 
puses, tiešsaistes versija salīdzinājumā ar fiziskas 
klātbūtnes pasākumu ir labāk pieejama 
dalībniekiem un ietaupa ceļošanai veltīto laiku, 
kā arī  ir drošāka pandēmijas situācijā. 

Tiešsaistes pieeja cilvēku savienošanai pierādīja 
augstu tās pievienoto vērtību, pasākumā aktīvi 
piedaloties vairāk nekā 40 dalībniekiem. 

Tika prezentētas dažādas Pardubices reģiona 
labākās prakses, tostarp – Zaļais jumts Lanškroun 
pilsētā, Sausais polderis Žichlínek, Iekārtais dārzs 
Polička pilsētā un Biotop Hlinsko pilsētā. 

Apmeklējiet mūsu mājaslapu vai sociālos 
medijus, lai noskatītos video no tiešsaistes 
sanāksmēm. Mēs priecāsimies dalīties 
paraugpraksē no AQUARES projekta un Čehijas 
Republikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AtZuPqTw3ec
https://youtu.be/VerRQFh0K0w


  

AQUARES partneri patiešām ir apkopojuši piemērus ūdens 
atkārtotas izmantošanas shēmām lauksaimniecības, 
rūpniecības, atpūtas un mājsaimniecības vajadzībām, kuras 
tiek piemērotas vai tiek ierosinātas ES. Tas parāda, ka reģioni, 
kuros jau izmanto šos alternatīvos piegādes risinājumus, sākot 
no visvairāk pielietotajām ūdens atkārtotas izmantošanas 
metodēm līdz mazāk izplatītām vietējām tehnoloģijām, labāk 
pārvar riskus, kas saistīti ar klimata pasiltināšanos visā 
pasaulē. 

Šajā kontekstā Lombardijas Vides fonds (FLA) kā AQUARES 
partneris piedalījās Itālijas Klimata zinātņu biedrības (SISC) 8. 
ikgadējā konferencē, kas norisinājās 2020. gada 21. – 23. 
oktobrī. 

Pasākums ar nosaukumu “ClimRisk2020: Laiks darbībai! 
Klimata rīcības ambīciju paaugstināšana globālo ārkārtas 
situāciju laikmetā” pulcēja ekspertus, lai prezentētu un 
apspriestu dažādus klimata pārmaiņu aspektus, to ietekmi un 
saistīto politiku. 

Prezentējot plakātu “Pielāgošanās klimata pārmaiņām: 
AQUARES Interreg identificētās ūdens atkārtotas 
izmantošanas prakses”, FLA uzsvēra Eiropas saldūdens 
resursu neaizsargātību un ārkārtīgi lielo nepieciešamību pēc 
pielāgošanās pasākumiem un palielinātas noturības pret 
“ūdens stresu”. Tā kā notekūdeņu atkārtota izmantošana ir 
potenciāls risinājums problēmas mazināšanai, kā tas norādīts 
ES ūdens politikā, FLA skaidroja, kā neliela apjoma pasākumi 
varētu sniegt ievērojamu ieguldījumu ūdens trūkuma 
novēršanā. 

 
 

 
 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām: 

AQUARES identificētās ūdens 

atkārtotas izmantošanas prakses 
 

 

 

IEA fonds piedalās vebinārā 

par ilgtspējīgu ūdens 

apsaimniekošanu un uzsāk 

AQUARES projektu  

Pagājušajā 18. septembrī reģionālais laikraksts “La 
Opinion” cildināja vebināru par 6. Ilgtspējīgas attīstības 
mērķa (IAM) tematiku – ilgtspējīgu ūdens 
apsaimniekošanu –, kurā piedalījās dažādi ūdens 
nozares eksperti. 

Piedalījās tādi eksperti kā Inmaculada Serrano Sánchez 
kundze, Hidrogea izpilddirektore, Teresa Navarro 
Caballero kundze, Mursijas Universitātes Ūdens un 
vides institūta sekretāre un Emuasa-UM Hidroloģijas 
un ilgtspējības katedras direktore un Francisco Cabezas 
Calvo-Rubio kungs, Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu Ūdens institūta fonda ģenerāldirektors. 
 

 

Avots: Reģionālais laikraksts “LA OPINION” 
 

Eksperti analizēja ūdens resursu pieejamību un ar 
ūdens resursu izmantošanu saistīto darbu Apvienoto 
Nāciju Organizācijas atbalstītā sestā IAM ietvaros un tik 
trauksmainā kontekstā kā veselības krīze. 

IEA fonda ģenerāldirektors uzsvēra izpētes darbu un 
atklāja organizācijas pieeju ūdens resursiem. Fonds 
neraugās uz šīm problēmām no viena skatu punkta, bet 
"vienmēr ir rūpējies par ūdens tehnoloģisko, juridisko, 
ekonomisko, vides un sociālo aspektu atspoguļošanu", 
norāda Francisco Cabezas. 

Viņš arī pauda viedokli par acīmredzamo un nelabvēlīgo 
ietekmi, ko ar ūdens nozari saistītiem projektiem un 
iniciatīvām ir radījusi un radīs pandēmija, taču arī 
izmantoja iespēju, lai norādītu uz Mursijas reģiona 
ūdens atkārtotas izmantošanas un atsāļošanas prakses 
nobriedušo raksturu gan no tehnoloģiskā, gan sociālā 
aspekta. Vienlaikus viņš paziņoja par gaidāmajiem 
pētniecības pasākumiem, lai nodrošinātu AQUARES 
projektā ietvertās pieredzes apmaiņu. 

 

Skatieties visu vebināru YOUTUBE 

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/22/correcta-gestion-agua-vuelve-pilar/1147178.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZJnvsKmbOsQ


 

 

 

  CĪŅA PRET PANDĒMIJU 

 

 

 

Ir izstrādāta metode, kas atklāj un 

uzrauga koronavīrusa uzliesmojumus 

apkārtnē, izmantojot notekūdeņu 

PĶR testus. 

 

Sistēma ir līdzīga tai, ko izmanto, lai 
apstiprinātu, vai atsevišķi cilvēki ir inficēti, 
izmantojot PĶR (polimerāzes ķēdes reakcijas) 
testus. Šī molekulārās bioloģijas tehnika, kas 
nosaka paša vīrusa ģenētiskā materiāla 
fragmentu, tiktu izmantota, lai "diagnosticētu" 
infekcijas avotu noteiktā apkārtnē, pārbaudot 
tā notekūdeņu paraugus. 

Pētījumi no visas pasaules parādīja, ka inficētie 
koronavīrusu izvada no organisma. Piemēram, 
Mursijā (Spānija) un Delfā (Holande) veiktie 
pētījumi parādīja, ka notekūdeņos ir vīrusa RNS 
(ribonukleīnskābe) klātbūtne. 

Zinātnieki apgalvo, ka šīm Covid-19 
ģenētiskajām atliekām nav iespējas inficēt 
iedzīvotājus. No otras puses, lai arī to 
daudzums ir ļoti mazs, tās palīdz savlaicīgi 
noteikt vīrusa klātbūtni. Tas noderētu agrīnai 
brīdināšanai par jaunu uzliesmojumu un kā 
novērošanas rīks arī tā attīstības analīzei. 

Balstoties uz vietējo gadījumu attīstību, AySA 
sāka pētīt, izstrādāt un ieviest metodiku, lai 
atklātu šo vīrusa ģenētisko materiālu 
Buenosairesas kanalizācijas sistēmā. Tādējādi 
valsts uzņēmuma speciālisti jau verificēja 
COVID-19 palieku klātbūtni pilsētas 
notekūdeņu paraugos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOĢIJA 
 

Metodiku izstrādāja grupa uzņēmuma profesionāļu 
inženiera Alejandro Barrio vadībā, kurš vada AySA 
Tehniskās un tehnoloģiskās attīstības direktorātu. Tā 
sastāv no Covid-19 noteikšanas notekūdeņu 
šķidrumu paraugos no attīrīšanas iekārtām un 
notekūdeņu transporta sistēmas, izmantojot RT-q-
PCR metodi (kvantitatīvā PĶR ar reverso 
transkriptāzi). 

Metode sastāv no dažādiem posmiem. Paraugus 
vispirms ņem no dažādām notekūdeņu sistēmas 
daļām un attīrīšanas iekārtās. Pēc tam paraugs tiek 
koncentrēts, lai iegūtu ģenētiskā materiāla granulu 
vai aglomerātu. 

Nākamais solis tiek veikts II līmeņa biodrošības 
kabinetā, kas ļauj droši strādāt ar patogēnu 
piesārņotiem materiāliem, piemēram, vīrusiem. Tur, 
izmantojot ekstrakcijas komplektu, tiek ekstrahēta 
RNS. 

Tad tiek noteikta iegūtās RNS tīrība un tās saistība ar 
olbaltumvielām, polisaharīdiem un jebkura veida 
vielām, kas var izraisīt traucējumus. Tikai pēc tam var 
veikt PĶR testu. Pēc inženiera Alejandro Barrio teiktā: 
"Vislielākā attīstības sarežģītība ir parauga 
sagatavošanā, jo tie ir notekūdeņi, kas ir ļoti sarežģīta 
matrica ar daudziem traucējumiem, kas jānovērš, lai 
atklātu vīrusu ar PĶR aprīkojumu." 

Šajā pirmajā posmā, kas bija metodikas izstrāde un 
pilnveidošana, paraugi tika ņemti dažādās pilsētas 
apkaimēs un attīrīšanas iekārtās. "Nākotnē veselības 
iestāde var noteikt apgabalus, kurus tā vēlas izpētīt un 
uzraudzīt, izmantojot šo metodiku," nobeigumā saka 
Barrio. Uzņēmums arī paredz, ka nākotnē centīsies 
iekļaut arī molekulāras metodes paņēmienus ūdens 
resursu visaptverošai uzraudzībai. 

Tikmēr AySA apliecina, ka nepastāv draudi, ka vīruss 
varētu piesārņot pilsētas dzeramo ūdeni. No vienas 
puses, tādēļ, ka varbūtība, ka vīruss nokļūs Río de la 
Plata, ir ļoti maza, un daudz mazāka, ka tas varētu tur 
nonākt pietiekami dzīvotspējīgs, lai spētu inficēt. No 
otras puses, viņi apstiprina, ka attīrīšanas procesi ar 
visiem tā posmiem, ieskaitot dezinfekciju, nodrošina 
dzeramā ūdens kvalitāti. 

 

Papildu informācija atrodama šeit   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/coronavirus-investigadores-todo-mundo-siguen-pista-epidemia-aguas-fecales/5567896/


 

Vietējā ūdens partnerība 

Kutno apgabalā 
Vietējās ūdens partnerības kā pilotprojekti tiek 
dibinātas visā Polijā. Piektdien, 10. jūlijā, Bedno 
norisinājās Kutno apgabala ministru projekta pirmā 
sanāksme. Partnerības mērķis ir noteikt apgabala 
esošo situāciju un principus attiecībā uz racionālu 
ūdens apsaimniekošanu un sausuma novēršanu. 

Iniciatīvu par Vietējo ūdens partnerību izveidi 
uzsāka Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ministrija un Brwinów Lauksaimniecības 
konsultāciju centrs sadarbībā ar reģionālajiem 
lauksaimniecības konsultāciju centriem. Tā attiecas 
uz dažādu struktūru sadarbību, kuru darbība saistās 
ar ūdens resursu apsaimniekošanu un pārvaldību 
lauksaimniecības nozarē un lauku apvidos. 

“Organizatori vēlas aktivizēt visas iestādes, kurām 
nepieciešams ūdens un kuras apsaimnieko ūdeni, lai 
tās varētu savstarpēji iepazīties un sadarboties. Jau 
vairākus gadus augsnei trūkst ūdens, un mums ir 
jārīkojas, lai novērstu sausumu. Līdz gada beigām 
jānotiek vairākām sanāksmēm, šādas partnerības ir 
jāveido katrā apgabalā. Kutno apgabalā tā ir 
izmēģinājuma partnerība. Mums ir jārod atbilde uz 
jautājumu, kas mums jādara, lai novērstu sausumu.” 
– Bratoszewice pilsētā saka Łódź Lauksaimniecības 
konsultāciju centra direktora vietnieks Włodzimierz 
Lewandowski. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ūdens atkārtota 

izmantošana 

ilgtspējīgam tūrismam 

Lombardijas reģions ir apņēmies 

atkārtoti izmantot ūdeni! 

Aktīvs dialogs starp Lombardijas Vides fondu (FLA), 
AQUARES Interreg partneri, un valsts pārvaldi ļāva 
identificēt interesantu finansēšanas iespēju, kura 
tika paplašināta, iekļaujot tajā intervences attiecībā 
uz ūdens atkārtotu izmantošanu. 

Atjaunotais uzsaukums “BANDO TURISMO & 
ATTRATTIVITÀ II” īsteno Lombardijas reģiona POR-
FESR 2014.-2020. gada programmas III kārtu un ir 
paredzēts mazajiem un vidējiem tūrisma 
uzņēmumiem (viesnīcām un citām izmitināšanas 
vietām, ieskaitot brīvdabas), kas vēlas īstenot vai 
uzlabot to uzbūvi. 

Pieci no vairāk nekā 30 projektu vērtēšanas 
punktiem patiešām ir veltīti sociālās un vides 
ilgtspējības mērķiem. 

 

 
 
 

Tādā veidā iesaistītie MVU gūs vērtējumu arī par 
apņemšanos nodrošināt energoefektivitāti, ainavu 
plānošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 
produktu un pakalpojumu sertifikāciju, bet ne tikai – 
īpašs vērtējums tagad tiek piešķirts arī par efektīvu 
ūdens resursu pārvaldību, kas panākta, izmantojot 
ūdens taupīšanas tehnoloģijas un risinājumus lietus 
ūdens atkārtotai izmantošanai. Ilgtspējīgs tūrisms 
nozīmē visu dabas resursu aizsardzību, un ūdens 
atkārtota izmantošana palīdz sasniegt šo mērķi. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Jaunā "Mans ūdens" programma 

Vairāk nekā 20 miljoni eiro 20,000 

mājsaimniecību rezervuāriem 

No jaunās programmas "Mans ūdens" būs 
pieejamas subsīdijas līdz 5000 PLN (aptuveni 
1200 EUR) apmērā sadzīves iekārtām, kas aiztur 
lietus vai sniega kušanas ūdeni. 

Programma ir Klimata ministrijas un Nacionālā 
vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fonda 
iniciatīva, kas investēs vairāk nekā 20 miljonus 
eiro sausuma seku mazināšanā Polijā. 

PROGRAMMA “MANS ŪDENS” TIKS 

ĪSTENOTA NO 2020. LĪDZ 2024. GADAM 

Tiek sniegts atbalsts tādu instalāciju iegādei, 
uzstādīšanai un darbināšanai, kas paredzētas lietus un 
sniega kušanas ūdens apsaimniekošanai projektā 
iekļautā īpašuma teritorijā, kā rezultātā ūdens netiks 
novadīts, piemēram, sadzīves notekūdeņu sistēmā, 
lietus ūdens noteces sistēmā, meliorācijas grāvjos, kas 
izplūst ūdenstilpēs ārpus īpašuma, blakus esošajās 
teritorijās, ielās, laukumos utt. Saņemtie līdzekļi tiks 
izmantoti lietus ūdens novadīšanas caurulēm 
(savākšanai no notekām un ieplūdēm uz virszemes vai 
pazemes tvertni, dārza dīķi, drenāžas sistēmu), 
pazemes vai virszemes aiztures tvertnēm, dārza dīķu 
un drenāžas sistēmu izveidei un elementiem, kas 
paredzēti apūdeņošanai vai citādai aizturētā ūdens 
izmantošanai. 

"Programma finansēs līdz 20 000 aizturēšanas iekārtas 
mājsaimniecībām. Mēs lēšam, ka mājsaimniecību 
investīciju rezultātā ūdens nokrišņu vietās, t.i., uz 
privātiem zemes gabaliem, tiks aizturēts 1 miljons 
kubikmetru ūdens gadā. Tas nozīmē, ka notekūdeņu 
sistēma tiks atslogota par vienu miljonu kubikmetru 
ūdens, kam ir ļoti liela vērtība, kā arī tiks samazināts 
plūdu risks stipra lietus rezultātā" – sacīja klimata 
ministrs Michał Kurtyka. 

 
 

 

 

 

 

 

Ogrē izveidots "Zaļais lietus 

dārzs" kā veiksmīgs ūdens 

novadīšanas risinājums 

Viens no pozitīvajiem piemēriem pilsētas zaļo zonu 
apsaimniekošanā ir 2017. gadā Ogrē izveidotais 
"Zaļais lietus dārzs", kas tika ierīkots pie Ogres 1. 
vidusskolas "Zinību laipa". 

Šī iniciatīva ir Ogres pilsētas 1. vidusskolas 
audzinātājas Vinetas Cirzes un viņas audzēkņu darbs, 
kas tika īstenots Ogres novada pašvaldības 
organizētā projektu konkursa “Veidojam vidi ap 
mums Ogres novadā” ietvaros. Dārza izveidē tika 
iesaistīti arī Ogres novada pašvaldības speciālisti, 
sniedzot konsultatīvu atbalstu. 

Šī projekta mērķis bija izveidot tādu lietus ūdeņu 
savākšanas risinājumu, kas ļautu izvairīties no 
nepievilcīgas purvainas vides Ogres centrā un skolas 
apkārtnē, tā vietā veidojot koptu un funkcionālu 
vietu, kas būtu pievilcīga apmeklētājiem.  

Projekta  ietvaros izveidota tranšeja ar labi 
filtrējošiem materiāliem ūdens izkliedei un ātrākai 
infiltrēšanai. Lai paātrinātu to novadi tuvākajos 
ūdens nesējslāņos, iestādīti 48 mitrumu mīloši augi, 
kas to veģetācijas periodā veicina ūdens iztvaikošanu 
caur lapām. 

 
 
Vietējiem iedzīvotājiem, sevišķi Ogres 1. vidusskolas 
skolēniem un vecākiem, “Zaļais lietus dārzs” ir tapis 
par vēl vienu sakārtotu Ogres pilsētas un skolas 
apkārtnes posmu, kas veido skolēnu izpratni par 
sakārtotu un kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī par 
veiksmīgiem ūdens novadīšanas procesiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Optimāla ūdens izmantošana 

OOWV un DMK piedalās ES pētniecības projektā 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas 
Savienības pētniecības un inovāciju programmas 
“Horizon 2020” 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) un DMK 
Group ir izvirzījuši sev vērienīgus mērķus – abi partneri kopīgi 
meklē veidu, kā samazināt dzeramā ūdens patēriņu. Viņu 
sadarbība notiek Eiropas Savienības (ES) pētniecības projekta 
"B-WaterSmart" ietvaros. 

Šim nolūkam kopā ar EnviroChemie GmbH tiks izveidota 
izmēģinājuma ražotne, kas darbosies DMK Group rūpnīcā 
Edewecht pilsētā. Šeit tiks attīrīts noteiktu ražošanas procesu 
laikā no piena atdalītais ūdens, lai iegūtu tam dzeramā ūdens 
kvalitāti un pēc tam atkārtoti izmantotu. Projektu vada 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung GmbH. 

"Mēs vēlamies padarīt alternatīvus ūdens resursus 
izmantojamus pienotavās, tostarp kā papildinājumu dzeramā 
ūdens lietošanai", OOWV izpētes projekta pieeju skaidro 
projekta inženiere Kerstin Krömer. "Mūsu pieredze no 
iepriekšējiem projektiem šajā ziņā mums ir izdevīga. Ar DMK 
Group mūsu pusē ir ieinteresēts un uzticams partneris no 
reģiona," viņa saka. Attīrītais ūdens atbildīs augstākajiem 
kvalitātes standartiem, un to varētu izmantot kā dzeramo ūdeni 
pienotavas procesos, uzsver Kerstin Krömer. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

OOWV cer, ka projekta rezultāti ilgtermiņā samazinās 
pieprasījumu pēc dzeramā ūdens tādās nozarēs, kurās 
noteiktiem procesiem nepieciešama dzeramā ūdens 
kvalitāte. 

"Mēs redzam lielu potenciālu attīrītā ūdens 
izmantošanā, lai samazinātu dzeramā ūdens patēriņu 
un saglabātu gruntsūdeņu resursus," skaidro DMK 
projekta inženieris Oliver Horstmann, kurš ir arī 
Edewecht rūpnīcas vides administrators. 

Pēc trīs gadu izmēģinājuma posma pabeigšanas OOWV 
vēlas izmantot Edewecht iegūtās zināšanas, lai kā 
nākamo soli klientiem ar vajadzībām rūpniecības  
nozarē piedāvātu pārstrādātu ūdeni un ūdeni no 
alternatīviem resursiem. 

"B-WaterSmart" izpētes projektā piedalās 36 
organizācijas no astoņām valstīm ar atšķirīgu pieeju. 
Tās visas apvieno mērķis izstrādāt metodes, rīkus un 
procedūras, lai padarītu izmantojamus alternatīvus 
ūdens avotus. Mērķis ir uzlabot ūdens izmantošanas 
efektivitāti, lai labāk risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, piemēram, ūdens trūkumu. 

Tāpēc pētījums ir balstīts uz specifiskām sešu Eiropas 
piekrastes pilsētu un reģionu problēmām, kam ir lielas 
ambīcijas risināt šīs savas problēmas un rast iespējas, 
ieviešot viedas ūdens tehnoloģijas un pārvaldības 
risinājumus. Ūdensapgādes uzņēmumi no Alikantes 
Spānijā, Bodø Norvēģijā, Flandrijas Beļģijā, Lisabonas 
Spānijā, Austrumfrizijas Vācijā un Venēcijas Itālijā 
izstrādā un demonstrē risinājumus kā Living Labs kopā 
ar pētniecības partneriem un vietējiem tehnoloģiju 
nodrošinātājiem. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PARTNERI 

STARPREĢIONU SEMINĀRS 

SEKOJIET MUMS 

interregeurope.eu/aquares/ 

twitter.com/projectAQUARES 

linkedin.com/in/projectAQUARES 

Vadošais partneris MURCIA sestajā 

semestrī rīkos starpreģionu semināru. 

Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta 

ūdens atkārtotas izmantošanas politikai, 

piedaloties valsts iestādēm.  

 

Semināra datums vai formāts vēl nav 

paziņots. 

.  

 

 

 

MĀCĪBU VIZĪTES  

Paredzams, ka sestajā semestrī norisināsies 
vairāki vietas apmeklējumi. Ja ceļošanas un 
veselības ierobežojumi netiek atcelti, visi 
vietas apmeklējumi, visticamāk, tiks 
organizēti tiešsaistē. 
 
Mēs iepriekš informēsim par abu 
iepriekšminēto notikumu formātu un 
datumu, izmantojot Interreg Europe vietni un 
projekta AQUARES sociālos tīklus. 
 

aquares.eu@gmail.com 

facebook.com/projectAQUARES/ 

TURPMĀKĀS AKTIVITĀTES 

(ES) Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, 
lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības 
ministrija  

 
(GR) Vides un enerģētikas ministrija, Ūdens īpašais 
sekretariāts  

(PL) Lodzkie reģions 

(CZ) Parubicas reģiona reģionālās attīstības aģentūra  

(MT) Enerģētikas un ūdens aģentūra  

(IT) Lombardijas Vides fonds  

(DE) Oldenburgas un Austrumu Firsas ūdens 
padome  

(ES) Eiropas Vidusjūras Ūdens institūta fonds  

(LV) Biedrība “Baltijas krasti”  

(SI) Trebnje pašvaldība  


