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Kas ir «Zemnieku saeima»?
800 biedri, kuri pārstāv visa lieluma un nozaru 
lauksaimniekus 
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Notekūdeņu dūņas un lauksaimniecība

• Ministru kabineta noteikumi Nr.362, no 2006 gada 
«Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanu, monitoringu un kontroli»

• Notekūdeņu dūņas ir koloidālas nogulsnes, kas rodas, 
apstrādājot sadzīves, komunālos un ražošanas notekūdeņus 
attīrīšanas iekārtās, kā arī nosēdumi no septiskām tvertnēm 
un citām līdzīgām iekārtām notekūdeņu attīrīšanai

• Notekūdeņu dūņu komposts (turpmāk — komposts) ir 
notekūdeņu dūņu un dažādu augu izcelsmes materiālu 
(kūdras, lapu, salmu, zāģskaidu un citu pildmateriālu) 
sadalīšanās produkts, ko iegūst, cilvēkam ietekmējot aktīvu 
aerobu mikrobioloģisko darbību.
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Analīzes, kas jāveic ŗažotājam pirms dūņu vai to komposta 
lietošanas lauksaimniecībā

• Katrai notekūdeņu dūņu un komposta sērijai nosaka:
• smago metālu — kadmija (Cd), hroma (Cr), vara (Cu), dzīvsudraba 

(Hg), niķeļa (Ni), svina (Pb) un cinka (Zn) — masas koncentrāciju 
sausnā

• sausnas saturu un agroķīmiskos rādītājus — vides reakciju un 
organiskās vielas, kopējā slāpekļa (N) un fosfora (P) masas 
koncentrāciju sausnā;

• amonija slāpekļa (N-NH4) masas koncentrāciju sausnā — nosaka 
pirms notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanas 
lauksaimniecībā augšņu mēslošanai.

• Ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas slodze nepārsniedz 5000 cilvēku 
ekvivalentu (CE) un tajā apstrādā tikai sadzīves notekūdeņus, notekūdeņu 
dūņās un no šādām dūņām ražotā kompostā smago metālu masas 
koncentrācija nav jānosaka.

Notekūdeņu dūņu un komposta ražotājs izsniedz kvalitātes apliecības 
kopiju notekūdeņu dūņu un komposta lietotājam
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Notekūdeņu dūņu un to komposta iedalījums klasēs

Klase*
Smago metālu masas koncentrācija sausnā (mg/kg)

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
I < 2,0 < 100 < 400 < 3,0 < 50 < 150 < 800
II 2,1-5,0 101-250 401-500 3,1-5,0 51-100 151-250 801-1500

III 5,1-7,0 251-400 501-600 5,1-7,0 101-150 251-350 1501-
2200

IV 7,1-10 401-600 601-800 7,1-10 151-200 351-500 2201-
2500

V > 10 > 600 > 800 > 10 > 200 > 500 > 2500
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Analīzes, kas jāveic zemniekam pirms dūņu vai to komposta 
lietošanas lauksaimniecībā

Pirms notekūdeņu dūņu vai komposta iestrādes augsnē no platības kas nepārsniedz 5 
ha nosaka: 

• smago metālu — kadmija (Cd), hroma (Cr), vara (Cu), dzīvsudraba (Hg),
niķeļa (Ni), svina (Pb) un cinka (Zn) — masas koncentrāciju;

• vides reakciju pH KCl.

• Smago metālu masas koncentrāciju augsnē nosaka pirms pirmās un pirms
katras piektās notekūdeņu un to komposta iestrādes tajā pašā platībā!

Smago metālu masas koncentrācija augsnē pirms notekūdeņu dūņu vai komposta 
iestrādes nedrīkst pārsniegt noteikumos noteiktus koncentrācijas limitus.

smago metālu masas koncentrācija augsnē nav jānosaka ja notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas slodze nepārsniedz 5000 cilvēku ekvivalentu (CE) un tajā apstrādā tikai 

sadzīves notekūdeņus! 
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Smago metālu masas koncentrācijas limits augsnes virsējā slānī notekūdeņu 
dūņu un to komposta iestrādei (mg/kg)

Metāli

pHKCl 5–6 pHKCl 6,1–7 pHKCl >7
smilts, 

mālsmilts
smilšmāls

, māls
smilts, 

mālsmilts
smilšmāls

, māls
smilts, 

mālsmilts
smilšmāls

, māls

Cd 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90
Cr 40 50 60 70 80 90
Cu 15 25 35 50 55 70
Hg 0,10 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50
Ni 15 25 35 50 60 70
Pb 20 25 25 30 35 40
Zn 50 65 70 80 90 100
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Notekūdeņu dūņu un komposta izmantošana augsnes mēslošanai 
lauksaimniecības zemēs

• Augsnes vides reakcijas pH KCl rādītāja noskaidrošanai var 
izmantot arī pēdējos augsnes agroķīmiskās izpētes 
materiālus, ja tie nav vecāki par pieciem gadiem.

• nedrīkst iestrādāt augsnē, kuras reakcija pH KCl virsējā slānī 
ir mazāka par 5.

• Augsnē vienā reizē ar notekūdeņu dūņām vai kompostu drīkst 
iestrādāt tādu smago metālu (nosaka katram smagajam 
metālam atsevišķi), amonija slāpekļa un kopējā fosfora masu 
,kas nepārsniedz piecu gadu emisijas robežvērtības.
• 5 gadu robežvērtība amonija slāpeklim – 150 kg 
• 5 gadu robežvērtība P2O5 – 459 kg
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Nedrīkst:
• tuvāk par 150 m no dzīvojamām ēkām un pārtikas

pārstrādes un pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem;
• īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot to

neitrālās zonas, un mikroliegumos, kā arī tuvāk par
150 m no to robežām;

• tuvāk par 150 m no ūdens ņemšanas vietām;
• tuvāk par 100 m no ūdenstilpes vai ūdensteces krasta

līnijas;
• applūdināmās zonās;
• nogāzēs, kuru slīpums lielāks par 5

Vietas izvēle dūņu vai komposta pagaidu novietošanai uz lauka
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• izvēlas līdzenu laukumu, kur pazemes ūdens līmenis 
notekūdeņu dūņu vai komposta uzglabāšanas vai 
komposta gatavošanas laikā ir vismaz vienu metru no 
zemes virsmas;

• izveido vismaz 30 cm biezu paklāju no zāģu skaidām, 
kūdras, salmiem vai citiem līdzīgiem augu izcelsmes 
materiāliem.

• Atkārtoti šo vietu dūņu pagaidu uzglabāšanai var 
izmantot divas reizes

Notekūdeņu dūņu un komposta pagaidu uzglabāšana izmantošanas vietā ne ilgāk par gadu (ja 
sausnes saturs lielāks par 25%) 
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Darbības pirms notekūdeņu dūņu izkliedes

• Dūņu ražotājs un lietotājs un noformē rakstisku apliecinājumu par notekūdeņu dūņu 
vai komposta izmantošanu pamatojoties uz notekūdeņu dūņu vai komposta sērijas 
kvalitātes apliecības kopiju, augšņu izpētes materiāliem un kartogrāfiskā materiāla 
(mērogā 1:10000 vai 1:5000) ar iezīmētām platībām, kurās paredzēts iestrādāt 
notekūdeņu dūņas vai kompostu.

Apliecinājumā norāda:
notekūdeņu dūņu vai komposta daudzumu;
iestrādei paredzēto platību;
iestrādei maksimāli pieļaujamo sausnas un dabiski mitru notekūdeņu dūņu vai

komposta devu;
audzējamos lauksaimniecības kultūraugus pirmajā gadā pēc notekūdeņu dūņu

vai komposta iestrādes.
Katru apliecinājumu notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs numurē un

reģistrē īpašā reģistrācijas žurnālā. Reģistrācijas žurnālu uztur un glabā notekūdeņu
dūņu vai komposta ražotājs.
Notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs pirms notekūdeņu dūņu vai komposta 
iestrādes aprēķina iestrādei maksimāli pieļaujamo dabiski mitru notekūdeņu dūņu vai 
komposta devu un paziņo to notekūdeņu dūņu vai komposta lietotājam.
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Dūņu un komposta  lietošana

Notekūdeņu dūņas pēc izkliedēšanas uz lauka iestrādā 
augsnē triju dienu laikā. Notekūdeņu dūņas neizkliedē 
laikposmā no 15.decembra līdz 1.martam.
Notekūdeņu dūņas un kompostu nedrīkst izkliedēt un
iestrādāt:

• nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par 7°;
• uz sasalušas vai ar sniegu klātas augsnes;
• applūstošās un plūdu apdraudētās platībās;
• tuvāk par 100 m no individuālajām ūdens ņemšanas

vietām;
• tuvāk par 100 m no dzīvojamām ēkām, pārtikas

pārstrādes un pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem;
• tuvāk par 50 m no ūdenstilpes vai ūdensteces krasta

līnijas;
• vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem

aktiem par aizsargjoslām.



Your Logo or Name Here 13

Notekūdeņu dūņas un kompostu nedrīkst izmantot:

• dārzeņu un ogu audzēšanai segtajās platībās;
• kartupeļu, dārzeņu un ogu audzēšanai atklātā laukā, kas ir

mazāks par 0,10 ha;
• par virsmēslojumu un rindu mēslojumu veģetācijas periodā

pārtikas un lopbarības kultūraugiem;
• par virsmēslojumu ganībās to izmantošanas gadā, izņemot

gadījumus, ja atjauno zelmeni, augsni pārarot, un notekūdeņu
dūņas un to kompostu iestrādā augsnē.
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Laika posms starp notekūdeņu dūņu un komposta iestrādi
augsnē un lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanu

• 10 mēneši, audzējot atklātā laukā augļus un ogas, kā arī
sakņaugus, kartupeļus un dārzeņus, kas atrodas tiešā saskarē
ar augsni;

• trīs mēneši, audzējot pārējos lauksaimniecības kultūraugus,
izņemot daudzgadīgos zālājus, ko izmanto pļaušanai vai
ganīšanai.

• Daudzgadīgo zālāju platībās, ko izmanto pļaušanai vai
ganīšanai, notekūdeņu dūņas vai kompostu izkliedē pēc
pēdējā siena savākšanas vai ganīšanas veģetācijas periodā.



Paldies!
Maira Dzelzkalēja Burmistre

+371 29483894
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