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SAĪSINĀJUMI 

AER   atjaunojamie energoresursi 

ANO   Apvienoto Nāciju Organizācija  

ATR   administratīvi teritoriālā reforma 

BAS “Daugavgrīva” Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Daugavgrīva” 

BSP (BSP5)  bioķīmiskais skābekļa patēriņš 

BNA   bioloģiski noārdāmie atkritumi 

CE   cilvēku ekvivalents 

CFLA   Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

CKS   centralizētās kanalizācijas sistēmas 

CŪS   centralizētās ūdensapgādes sistēmas  

Direktīva 1999/31/EK  Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem 

Direktīva 86/287/EEK Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīva 86/287/EEK par vides, jo īpaši augsnes 

aizsardzību lauksaimniecībā, izmantojot notekūdeņu dūņas 

EK Eiropas Komisija 

EM Ekonomikas ministrija 

ES   Eiropas Savienība 

FM   Finanšu ministrija 

IZM   Izglītības un zinātnes ministrija 

KSS   kanalizācijas sūkņu stacija  

KT   kanalizācijas tīkli 

ĶSP   ķīmiskā skābekļa patēriņš 

LLKC   Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs 

LPS   Latvijas pašvaldību savienības 

LŪKA   Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija 

LVAFA   Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

LVĢMC   Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

m3/dnn.   kubikmetri diennaktī 

MK   Ministru kabinets 

Nkop.   kopējais slāpeklis 

NAI   notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

N/A   nav attiecināms 

n/d   nav datu 

NOP   noturīgie organiskie piesārņotāji 

MK   Ministru kabinets 

MK noteikumi Nr.362 MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to 

komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 

OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Starptautiska attīstīto 

valstu ekonomiska organizācija, kura atzīst demokrātiskas un brīvā tirgus 

ekonomikas principus) 

Pkop.    kopējais fosfors 
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PVD Pārtikas un veterinārais dienests 

Regula 2020/852 Taksonomijas regulas (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 

2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 

veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 

SEG   siltumnīcefekta gāzes 

SPRK   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

 

SPS sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un formas 

(pašvaldība, pašvaldības iestāde, komersants u.c.), kas sniedz 

ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus 

SV   suspendētās vielas 

SVID   stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

TM   Tieslietu ministrija 

TEP   tehniski ekonomiskais pamatojums 

VAAD   Valsts augu aizsardzības dienests 

VARAM   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VI   Veselības inspekcija 

VM   Veselības ministrija 

VVD   Valsts vides dienests 

ZM   Zemkopības ministrija 
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TERMINU SKAIDROJUMS 

Alternatīva 
 

savstarpēji izslēdzošu risinājumu salīdzinājums. Stratēģijas 
ietvaros tiek lietots kā konkrētā notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas posma iespējamo risinājumu salīdzinājums. 

Atkritumu 

reģenerācija 

jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga 
izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar 
tiem citus materiālus, kas būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai 
atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai1 

Bioķīmiskais 

skābekļa patēriņš 
 

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) raksturo izšķīdušā skābekļa 
daudzumu, kuru baktērijas patērē, oksidējot ūdens paraugā 
esošās organiskās vielas.4 

Bioloģiskie atkritumi bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, 
biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u. c.), 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un 
virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības 
uzņēmumu atkritumi.1 

Bioloģiski sadalāmi 

(noārdāmi) atkritumi 
jebkuri atkritumi, kas var sadalīties anaerobi vai aerobi, 
piemēram, pārtikas un dārza atkritumus, papīru un kartonu.2 

Bioloģiskās 

notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas 
 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās notekūdeņu attīrīšana tiek 
veikta pamatā, izmantojot bioloģiskus apstrādes procesus, 
nodrošinot bioloģiski noārdāmu piesārņojošo vielu koncentrācijas 
samazināšanu. 

Dūņu lauks 
 

speciāli ierīkota slapju notekūdeņu dūņu novietne to izturēšanai 
vismaz 12 mēnešu garumā. Dūņu laukos tiek veikta notekūdeņu 
dūņu aukstā fermentēšana. 

Digestāts 
 

materiāls, kas veidojas pēc organisko vielu mezofīlās anaerobās 
pārstrādes biogāzes reaktoros. 

Individuālās NAI NAI ar projektēto jaudu līdz 5 m3/dnn. 
Komposta ražotājs 

 

juridiskā vai fiziskā persona, kas izmanto notekūdeņu dūņas 
komposta gatavošanai.3 

Ķīmiskais skābekļa 

patēriņš 
 

rādītājs, kas raksturo kopējo kālija dihromāta daudzumu, kas 
nepieciešams ūdenī esošo organisko vielu oksidēšanai. Veicot 
analīzes, paraugam tiek pievienoti arī citi reaģenti, lai samazinātu 
rādītāju kļūdas, ko izraisa dažādi parauga piejaukumi, piemēram, 
hlorīdi. Parasti BSP5 veido tikai aptuveni 65% no kopējā skābekļa 

                                                             
1 https://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums  
2 Direktīvas 1999/31/EK 2.panta m) apakšpunkts  
3 https://likumi.lv/ta/id/134653-noteikumi-par-notekudenu-dunu-un-to-komposta-izmantosanu-
monitoringu-un-kontroli  



 

8 
 

patēriņa, ko nosaka ogleklis vielās, kas ietilpst komunālo 
notekūdeņu sastāvā4, bet ĶSP raksturo kopējo organisko vielu 
saturu notekūdeņos. 

Latvijas notekūdeņu 

dūņu 

apsaimniekošanas 

modelis 

Latvijas notekūdeņu dūņu apstrādes, pārstrādes, utilizācijas, 
centralizācijas un institucionālās pārvaldes kopējais risinājums, 
ņemot vērā veikto alternatīvu novērtējumu. 

Mazās NAI NAI ar projektēto jaudu no 5 m3/dnn līdz 1000 m3/dnn. 
Mezofīlā anaerobā 

notekūdeņu dūņu 

pārstrāde 

notekūdeņu dūņu raudzēšana biogāzes reaktoros biogāzes 
iegūšanai 35º C (± 3º C) temperatūrā. 

Mineralizētās vai 

biezinātās dūņas 
 

notekūdeņu dūņas, kas pēc to noņemšanas notekūdeņu 
attīrīšanas procesā tiek apstrādātas mineralizatoros, vai 
biezinātājos sausnas īpatsvara palielināšanai līdz 2 – 4%. 

Mitras notekūdeņu 

dūņas (atūdeņotas 

dūņas) 

apstrādātas notekūdeņu dūņas, kurā atkarībā no SPS izvēlētās 
dūņu apstrādes metodes sausnes īpatsvars ir 5-25%, bet ūdens 
saturs dūņu sastāvā ir 75% – 95%. 

Neapstrādātas 

notekūdeņu dūņas 
 

notekūdeņu dūņas, kas nav bijušas pakļautas nevienam no MK 
noteikumos Nr.362 noteiktajam notekūdeņu dūņu apstrādes 
veidam.3 

Notekūdeņu dūņas 
 

koloidālas nogulsnes, kas rodas, apstrādājot sadzīves, komunālos 
un ražošanas notekūdeņus attīrīšanas iekārtās, kā arī nosēdumi 
no septiskām tvertnēm un citām līdzīgām iekārtām notekūdeņu 
attīrīšanai.3 Stratēģijas ietvaros apskatītas tikai sadzīves un 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas laikā radītās notekūdeņu 
dūņas. 

Notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošana 
procesu kopums, kas ietver notekūdeņu dūņu apstrādi, pārstrādi, 
utilizāciju u.c. veicamās darbības ar notekūdeņu dūņām no to 
radīšanas līdz utilizācijai. 

Notekūdeņu dūņu 

apstrāde 
jebkāda veida manipulācijas ar notekūdeņu dūņām, kas principiāli 
neizmaina to struktūru un nerada produktu, kuru iespējams 
izmantot kādiem derīgiem mērķiem. Dūņu apstrāde ietver arī 
jebkāda veida dūņu atūdeņošanu vai mehānisku iebiezināšanu. 

Notekūdeņu dūņu 

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.3 

                                                             
4https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/notekudeni/Notekudenu_vadlinijas.
pdf  
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Notekūdeņu dūņu 

pārstrāde 
manipulācijas ar dūņām, kas izmaina to struktūru un ļauj iegūt 
produktu, kuru iespējams izmantot kādiem derīgiem mērķiem. 
Dūņu pārstrāde ietver raudzēšanu biogāzes iegūšanai, 
kompostēšanu, auksto fermentāciju un dedzināšanu. Pārstrāde 
ietver arī tehnoloģijas, kas Latvijā pagaidām netiek pielietotas 
(pirolīze, u.c.). 

Notekūdeņu dūņu 

pārstrādes centrs 
speciāla vieta, kas ir atbilstoši ierīkota un atbilstoši 
apsaimniekota, lai nodrošinātu notekūdeņu dūņu pārstrādi; 

Notekūdeņu dūņu 

pārstrādes centra 

operators 

SPS vai cita organizācija, kas nodrošina apstrādātu dūņu pārstrādi, 
dūņu pārstrādes centra darbību un pārstrādātu dūņu utilizāciju. 

Notekūdeņu dūņu 

ražotājs 
 

juridiska vai fiziska persona, kas apsaimnieko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, kuru tehnoloģiskajos procesos rodas 
notekūdeņu dūņas.3 

Notekūdeņu dūņu 

utilizācija 
ir notekūdeņu dūņu gala izmantošanas veids. 

Noturīgie organiskie 

piesārņotāji 
 

halogēnus saturošas, kancerogēnas, toksiskas un mutagēnas 
vielas, kas pa gaisu un ūdeni var pārvietoties ļoti lielos attālumos 
un uzkrāties sauszemes un ūdens ekosistēmās.5 

Projekts LIFE 

GOODWATER IP 
 

Projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana 
laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE18 
IPE/LV/000014 - LIFE GOODWATER IP). 

Ražošanas atkritumi atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā.1 

Sabiedrisko 

pakalpojumu 

sniedzējs (SPS) 

uzņēmums, pašvaldība vai pašvaldības iestāde,  kas sniedz 
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus notekūdeņu 
savākšanai un attīrīšanai. Pakalpojuma sniegšanas laikā rodas 
notekūdeņu dūņas, par kuru atbilstošu apsaimniekošanu ir 
atbildīgs attiecīgais sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. 

Sadzīves atkritumi 
 

par sadzīves atkritumiem tiek uzskatīti nešķiroti atkritumi un dalīti 
savākti atkritumi no mājsaimniecībām, tai skaitā papīrs un 
kartons, stikls, metāli, plastmasa, bioloģiskie atkritumi, koksne, 
tekstilmateriāli, iepakojums, elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi, liela izmēra 
atkritumi, tostarp matrači un mēbeles, kā arī nešķiroti atkritumi 
un no citiem avotiem dalīti savākti atkritumi, kuru īpašības un 
sastāvs ir līdzīgs atkritumiem no mājsaimniecībām. Par sadzīves 
atkritumiem neuzskata atkritumus no ražošanas, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, septiskajām 

                                                             
5 https://likumi.lv/ta/id/105209-par-noturigo-organisko-piesarnotaju-samazinasanas-nacionalo-planu-
2005-2020gadam  
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tvertnēm un notekūdeņu kanalizācijas tīkla un attīrīšanas, tai 
skaitā notekūdeņu dūņas, nolietotus transportlīdzekļus vai 
būvdarbos un būvju nojaukšanas procesā radušos atkritumus.1 

Slapjas dūņas 
 

notekūdeņu dūņas, kas ir dabīgi izveidojušās un bez papildus 
apstrādes noņemtas no bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas 
procesa. Šādu notekūdeņu dūņu sastāvā ir 99% ūdens, 1% sausna 

Stratēģija Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija (šis 
dokuments). 

Vārtu maksa 
 

teorētisks izmaksu novērtējums par apstrādātu notekūdeņu dūņu 
nodošanu no viena SPS citam SPS pārstrādes un utilizācijas 
veikšanai notekūdeņu dūņu centrā. 
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IEVADS 

Notekūdeņu dūņas kā koloidālas nogulsnes rodas, apstrādājot sadzīves un 
ražošanas notekūdeņus bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās. Šobrīd katrs SPS notekūdeņu 
dūņas apsaimnieko, izvēloties savu individuālu risinājumu, jo līdz šim nav ticis 
izstrādāts vienots stratēģiskais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas redzējums 
nacionālā mērogā. Jautājums par atbilstošu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu 
šobrīd ir kļuvis īpaši aktuāls, ņemot vērā globālos un ES līmenī izvirzītos nosacījumus 
par virzību uz ilgtspējīgu un klimata pārmaiņas mazinošu tautsaimniecības attīstību, 
un ar to saistītajām ekonomiskajām transformācijām, veidojot klimatneitrālu, 
resursefektīvu, t.sk. aprites ekonomikas principiem atbilstošu un konkurētspējīgu 
ekonomiku. 

Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas valsts stratēģija ir nacionāla līmeņa 
stratēģisks plānošanas dokuments, kas apraksta un analizē esošo situāciju sadzīves 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sektorā, un, ņemot vērā ES un nacionālā līmeņa 
normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, identificētos 
problēmjautājumus, kā arī administratīvi, vidiski, ekonomiski un tehniski atbilstošus 
un iespējamus risinājumus un to izmaksas, nosaka rīcības, lai panāktu vienotu sektora 
turpmāko attīstību. 

Stratēģijas izstrādes pasūtītājs ir LŪKA, bet to izstrādājusi SIA “ISMADE” 
sadarbībā ar LŪKA speciālistiem un konsultējoties ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju.   

Stratēģijas struktūra veidota tā, lai atspoguļotu svarīgākos sektoru ietekmējošos 
faktorus, t.sk. gan ES, gan nacionālā līmeņa normatīvos aktus un politikas plānošanas 
dokumentus, kas raksturo šī brīža prasības sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai, kā 
arī dažādu sektoru un kopējos rīcībpolitikas mērķus, ieskaitot ES virzību uz klimata, 
vides un ekonomisko transformāciju. Stratēģijā raksturota pašreizējā situācija, kas ļauj 
novērtēt sadzīves notekūdeņu dūņu apjomu, to kvalitāti, kā arī novērtēt šobrīd 
izmantotās sadzīves notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas metodes. Balstoties uz to, ir 
veikta sektorāla SVID analīze, kas ļauj identificēt veicamos uzdevumus jeb aktivitātes, 
kas jāveic, lai risinātu sektora problēmjautājumus un stimulētu tā stratēģisku un 
kompleksu attīstību no administratīviem, sociālekonomiskiem, tehniskiem un vides 
aspektiem, kā arī, lai nodrošinātu virzību uz stratēģijas izstrādes laikā definēto sektora 
attīstības mērķi.  Stratēģijas izstrādes laikā ir apskatītas un salīdzinātas vairākas 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas, apstrādes, pārstrādes, utilizācijas, 
centralizācijas un institucionālo risinājumu alternatīvas, kas ļauj noteikt Latvijas 

I 
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situācijai atbilstošāko sadzīves notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeli un 
izstrādāt tā ieviešanas plānu. 

Stratēģijas ietvaros nav detalizēti apskatīta un analizēta situāciju ražošanas 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, jo ražošanas notekūdeņu dūņas, kas nenonāk 
kopējā CKS tīklos, pēc satura un izcelsmes atšķiras no sadzīves notekūdeņu dūņām un 
tās tāpat kā līdz šim ir jāapsaimnieko pēc to ražotāju izvēles, ņemot vērā notekūdeņu 
dūnu sastāvu un daudzumu, atbilstoši izsniegtajai piesārņojošās darbības atļaujai. 

Stratēģija veidota, kā analītisks un konspektīvs, galveno secinājumu 
kopsavilkumus, bet izvērsta un detalizēta informācija par stratēģijas izstrādes laikā 
izvērtētajiem aspektiem, ir pievienota stratēģijas pielikumos. 
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TIESISKĀ REGULĒJUMA TVĒRUMS UN IESPĒJAS NOTEKŪDEŅU DŪŅU 

APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ 

Globāla, ES līmeņa un nacionālie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie 
akti nosaka gan konkrēta sektora pārvaldības nosacījumus (t.sk. attīstības virzienus, 
mērķus, īstenošanas prasības), gan nodrošina integratīvu saikni ar citu nozaru 
aktuālajām rīcībpolitikām (piemēram, klimats, atkritumu apsaimniekošana, u.c.).   
Tāpēc, izstrādājot šo Stratēģiju, nepieciešams balstīties uz nozaru un starpnozaru 
plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos paredzētajiem attīstības mērķiem un 
rīcības plāniem, t.sk., ņemot vērā, paredzamos ierobežojumus vai attīstības iespējas 
īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā. 

Stratēģijas izstrādes gaitā veikta ar notekūdeņu un notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu, kā arī ar vides 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomu saistīto regulējošo normatīvo aktu un 
plānošanas dokumentu analīze, kas pievienota stratēģijas 1.pielikumā. Ņemot vērā 
apjomīgo izvērtēto tiesiskā regulējuma dokumentu skaitu (82 gab.), šajā stratēģijas 
sadaļā ir iekļauta galveno dokumentu analīze un aprakstīti vispārēji notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu ierobežojoši vai veicinoši nosacījumi, kā arī secinājumi, kas ir būtiski, 
definējot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas mērķus. 

Starptautiskie politikas plānošanas dokumenti 

Lai arī notekūdeņu dūņas ir viens no notekūdeņu attīrīšanas procesa 
blakusproduktiem, to skar kopējās globālās vides aizsardzības attīstības tendences. 
Globālo procesu kontekstā notekūdeņu dūņu problemātika tiek risināta netieši un ir 
ietverta gan klimata pārmaiņu, gan vides piesārņojuma, gan resursu atkārtotas 
izmantošanas jomu rīcībpolitikās.  

Būtiskākais globāla mēroga dokuments ir ANO Ģenerālās asamblejas pieņemtā 
attīstības programma ANO20306, kas plašāk pazīstama kā 17 ANO Ilgtspējīgas 
attīstības mērķi. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi un noteiktie apakšmērķi ir vispārīgi 
un vērsti uz visas planētas ilgtspējīgu nākotni. No visiem programmā izvirzītajiem 
mērķiem, vismaz 9 ir attiecināmi arī uz notekūdeņu dūņām un atkritumu 
apsaimniekošanu. Tie ļauj secināt, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai jābūt 
resursu (energoresursu, izejvielu un palīgmateriālu) taupošai un efektīvai, pēc iespējas 
nodrošinot notekūdeņu dūņu kā resursa atkalizmantošanu un atgriešanu 
dabas/ražošanas procesos, nodrošinot visa procesa ilgtspēju un apritīgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka notekūdeņu dūņas nav piesārņojuma avots vai tā pārneses veids.  

                                                             
6 - “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” jeb “Mūsu pasaules 
pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam” 

1.1. 
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Lai nodrošinātu ANO2030 programmas mērķu īstenošanu, 2019.gadā EK 
publicēja paziņojumu par ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas nosaka turpmākās 
attīstības ilgtspējības aspektus ES, kas plašāk pazīstama kā “Eiropas Zaļais kurss”7. Tā 
ir jauna izaugsmes stratēģija, kas cita starpā nosaka, ka līdz 2050.gadam visas 
siltumnīcefekta gāzes tiek neitralizētas, panākot, ka Eiropa kļūst par pirmo 
klimatneitrālo pasaules daļu, kā arī tās ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu 
izmantošanas. Lai to panāktu, visiem ES pasākumiem un rīcībpolitikām ir jābūt 
orientētām uz Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu un resursu efektīvu, atkārtotu un 
apritīgu izmantošanu. 

Viens no soļiem Eiropas Zaļā kursa īstenošanai, ir Aprites ekonomikas rīcības 
plāns8. Dokumentā norādīts, ka Eiropas Zaļā kursa ietvaros ir izstrādāta vienota 
stratēģija, kā veidot klimatneitrālu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. 
Tajā minēts, ka aprites ekonomikas principus ir jāpārņem arī tradicionāliem 
ekonomikas dalībniekiem, un tas ļaus līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti un 
atsaistīt ekonomikas izaugsmi no resursu patēriņa, tajā pašā laikā nodrošinot ES 
konkurētspēju ilgtermiņā. Lai to paveiktu, ES ir straujāk jāpārkārtojas uz reģeneratīvas 
izaugsmes modeli, kas planētai atdod vairāk, nekā no tās paņem, jāvirzās uz resursu 
patēriņa salāgošanu ar planētas iespēju robežām, jādubulto apritīgo materiālu 
izmantošanu. 

Eiropas Zaļā kursa ietvaros ir izstrādāts arī Bioekonomikas stratēģijas un rīcības 
plāns, kura ietvaros tiks izstrādāts arī Barības vielu integrētās pārvaldības plāns, lai 
nodrošinātu augu barošanās elementu ilgtspējīgāku izmantošanu un stimulētu atgūto 
barības vielu tirgu. 

Attiecīgi ir secināms, ka EK rīcībai ar notekūdeņu dūņām paredz gan 
siltumnīcefekta gāzu mazinošus pasākumus, gan aprites ekonomikas pasākumus kā 
augu barošanās elementu avotu, ko var atkārtoti izmantot tautsaimniecībā, vienlaikus 
nepalielinot apkārtējās vides piesārņojumu. Minētais lielā mērā sasaucas arī ar EK 
pieņemto visaptverošo Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un stratēģiju “No lauka 
līdz galdam”9. Šajās stratēģijās ir izvirzīti mērķi līdz 2030.gadam vismaz par 20% 
samazināt mēslošanas līdzekļu izmantošanu un panākt, ka bioloģiskās 
lauksaimniecības platības aizņem 25% lauksaimniecības zemes. 

Attiecībā uz ES klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu ir izstrādāts Eiropas 
Enerģētikas ceļvedis līdz 2030.gadam un 2050.gadam. Šajā dokumentā tāpat kā 
Bioekonomikas stratēģijā ir uzsvērta nepieciešamība palielināt AER izmantošanu, 
piemēram, sekmēt biomasas izmantošanu enerģijas iegūšanai. Tas arī akcentē 
nepieciešamību efektīvāk izmantot esošos biomasas resursus, kā arī ilgtspējīgā veidā 

                                                             
7 https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/green-deal/ 
8 https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/9903b325-6388-11ea-b735-
01aa75ed71a1/language-lv 
9 “From farm to fork” 
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kāpināt ražīguma izaugsmi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, ņemot vērā globālu 
vajadzību samazināt atmežošanu un mežu degradāciju, un nodrošināt biomasas 
pieejamību par konkurētspējīgām cenām. 

Kontekstā ar nepieciešamību samazināt klimata pārmaiņas izraisošo gāzu 
emisijas un veicināt AER izmantošanu, EK ir izdevusi arī ES metāna emisiju 
mazināšanas stratēģiju, kurā uzsvērta nepieciešamība samazināt emisijas tādām 
nozarēm kā lauksaimniecība, enerģētika, atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana 
un veicināt metāna savākšanu un izmantošanu kā enerģijas avotu. Vienlaikus stratēģijā 
norādīts, ka arī notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā varētu tikt izvirzītas prasības par 
metāna emisiju samazināšanu. 

ES normatīvie akti dūņu apsaimniekošanā un saistītajās nozarēs 

Notekūdeņu dūņu izmantošanu un apriti ES regulē Direktīva 86/287/EEK, kas 
pieņemta pirms 35 gadiem un tās prasības ir pārņemtas ES valstu, t.sk. Latvijas, 
likumdošanā (MK noteikumi Nr.362). EK vairākkārt ir veikusi šīs direktīvas atbilstības 
novērtējumu vai auditu, un šobrīd, līdz 2021.gada 3.ceturksnim, EK veic jaunu 
novērtējumu par direktīvas 86/287/EEK pārskatīšanu gan kontekstā ar jaunākajām 
globālajām ilgtspējīgas attīstības tendencēm, EK mērķiem un kopējām vides 
aizsardzības un ES ekonomikas attīstības ilgtspējas vīzijām, gan arī jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem un atziņām par notekūdeņu dūņu sastāvu un iespējamo 
ietekmi uz vidi. Sagaidāms, ka novērtējuma datu iekļaušana jaunā darba dokumentā 
varētu notikt 2022.gada 2.ceturksnī. Sagaidāms, ka varētu tikt precizēti piesardzības 
pasākumi, kas jāņem vērā izmantojot notekūdeņu dūņas vai to kompostu 
lauksaimniecībā, veicināta plašāka notekūdeņu dūņu un tā komposta izmantošana, kā 
arī papildināti notekūdeņu dūņu un tā komposta kvalitātes kritēriji, kas šobrīd skar 
tikai smago metālu apjomus, papildus iekļaujot tādus elementus kā mikroplastmasas, 
farmācijas vielu atlikums u.c. Šobrīd Direktīva 86/278/EEK atļauj lauksaimniecībā 
izmantot tikai pārstrādātas notekūdeņu dūņas, lai būtiski samazinātu patogēnu 
piesārņojumu un kontrolētu smago metālu piesārņojumu, nosakot ierobežojumus, 
kad notekūdeņu dūņas un to komposts nav izmantojams lauksaimniecībā. Vienlaikus 

Starptautisko ilgtspējīgas attīstības politikas plānošanas dokumentu kontekstā 
notekūdeņu dūņas ir resurss, kura atkalizmantošana un atgriešana 
dabas/ražošanas procesos ir būtiska un nepieciešama. Ņemot vērā notekūdeņu 
dūņu īpašības, tās var būt gan augu barošanās elementu avots, gan biomasa 
atjaunojamās enerģijas iegūšanai. Ar notekūdeņu dūņu atbilstošu 
apsaimniekošanu var tikt veicinātas ES ilgtspējīgās attīstības iniciatīvās izvirzīto 
mērķu sasniegšana, īpaši aprites ekonomikas jomā. Būtiski nodrošināt, lai 
resursefektīvi apsaimniekotas notekūdeņu dūņas būtu videi drošas, neradītu un 
nepārnestu piesārņojumu uz citām vidēm un vietām. 

1.2. 
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secināts, ka direktīva pilnībā neatbilst aprites ekonomikas principiem, un iespējams ir 
jāregulē citi izmantošanas veidi, un jāuzlabo saskaņa ar Notekūdeņu direktīvu, ņemot 
vērā arī citus piesārņotājus.  

Iepriekš EK veiktais Direktīvas 86/278/EEK novērtējums liecina, ka Direktīvas 
86/278/EEK ieviešana ir veicinājusi papildu ieguvumus, kas pārsniedz sākotnēji 
noteiktos mērķus. Tostarp ir attīstījušās notekūdeņu un to dūņu attīrīšanas 
tehnoloģijas, uzlabota notekūdeņu un ūdens kvalitāte, mazinājusies notekūdeņu dūņu 
apglabāšana, palielinājusies augsnes organisko vielu un ūdens aizture, kā arī pieaugusi 
biogāzes izmantošana no dūņām. 

Notekūdeņu dūņu stratēģiskās apsaimniekošanas virziena izvēlē būtiski ir ņemt 
vērā arī prasības un nosacījumus, kas attiecināmi uz atkritumu apsaimniekošanas 
nozari, īpaši bioloģiski noārdāmo atkritumu jomā. Ievērojot Padomes Direktīvu 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem, notekūdeņu dūņas atbilst bioloģiski sadalāmo 
atkritumu definīcijai. Direktīva 1999/31/EK nosaka, ka ES dalībvalstu valdībām ir 
jāīsteno tādas valsts stratēģijas, lai pakāpeniski samazinātu uz atkritumu poligoniem 
nosūtīto BNA apjomu, it īpaši, izmantojot atkritumu pārstrādi, kompostēšanu, 
biogāzes ieguvi vai materiālu/enerģijas reģenerāciju. Lai atbalstītu ES pāreju uz aprites 
ekonomiku, Direktīva 1999/31/EK tika grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/850, kas ievieš 
ierobežojumus no 2030.gada apglabāt poligonos jebkādus atkritumus, kas ir derīgi 
otrreizējai pārstrādei vai cita materiāla vai enerģijas reģenerācijai.  

Izvērtējot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, jāņem vērā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2018.gada 30.maija Direktīva (ES) 2018/851 ar ko groza 
Direktīvu 2008/98 par atkritumiem, kurā ir noteikts, ka notekūdeņu dūņas nav 
sadzīves atkritumi un nav bioloģiski atkritumi, līdz ar to notekūdeņu dūņas ir 
klasificējami kā BNA. 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/1009, ar ko nosaka 
noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza 
Regulas (EK) Nr.1069/2009 un (EK) Nr.1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr.2003/2003 
(Regula 2019/1009) iekļautās prasības ES mēslošanas līdzekļiem skaidri definē, ka tādu 
ES mēslošanas līdzekļu kā “Komposts” un “Digestāts, kas nav svaigs kultūraugu 
digestāts”, sastāvā vieni no ielaidmateriāliem ir bioatkritumi, bet tajos nav atļautas 
notekūdeņu dūņas, rūpniecības dūņas vai bagarēšanas dūņas. Noteikumi attiecas uz 
ES mēslošanas līdzekļu izstrādi, ražošanu un ieviešanu tirgū, bet regula neattiecas uz 
ES mēslošanas līdzekļu lietošanu vai piemērošanu. No kā secināms, ka ES līmenī ir 

Iespējamās Direktīvas 86/278/EEK izmaiņas nākotnē ir faktors, ko izstrādājot 
Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju, nav iespējams novērtēt, 
taču tas nemazina citos ES ilgtspējīgas attīstības dokumentos noteikto principu 
būtiskumu par notekūdeņu dūņu kā blakusproduktu atkārtotu izmantošanu un 
atgriešanu resursu apritē. 
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pieļaujama notekūdeņu dūņu pārstrāde un iekļaušana gan kompostā, gan anaerobā 
veidā iegūstot digestātu, bet tas ES nav uzskatāms par mēslošanas līdzekli, kam piešķir 
CE marķējumu un, kura apriti regulē kā mēslošanas līdzekļu apriti. 

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti un stratēģijas  

Apkopojot informāciju par būtiskākajām nacionāla mēroga plānošanas un 
attīstības stratēģijām - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
(Latvija2030), Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam (NAP2027), Rīcības 
plānu pārējai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam (RPPAE2027), kā arī Latvijas 
Bioekonomikas attīstības stratēģiju (turpmāk izmantots publicētā dokumenta 
oriģinālais saīsinājums  - LIBRA), jāsecina, ka minētie dokumenti līdz nacionālam 
mērogam pārnes Eiropas Zaļā kursa un Aprites ekonomikas rīcības plānos iekļautās 
nākotnes vīzijas, tās piemērojot nacionālās attīstības interesēm. Minētajos 
dokumentos uzsvērta nepieciešamība pāriet uz efektīvu un atkārtotu resursu 
izmantošanu tautsaimniecībā.  

NAP2027 Rīcības virziens “Daba un vide – “Zaļais kurss”” vērsts uz pasākumiem, 
kas saistīti ar notekūdeņu dūņu pārstrādi, nosakot, ka būtiska loma ir vietējo resursu 
izmantošanai, savukārt RPPAE2027 notekūdeņu dūņas uzsver kā aprites ekonomikas 
elementu, no kurām pēc iespējas jācenšas atgūt tajās esošos resursus - t.i. augu 
barošanās elementus. 

Lai arī LIBRA nesatur norādes par augu barošanās elementu aprites cikla sasaisti 
ar notekūdeņu dūņām, daži no iespējamajiem bioekonomikas attīstības virzieniem ir 
atkritumu apjoma samazināšana pārstrādē un fosilo resursu aizstāšana ar 
bioresursiem, tostarp bioloģiski noārdāmo materiālu izmantošana, piemēram, 
enerģijas ieguvē. Viens no bioekonomikas stratēģijas mērķiem ir samazināt fosilo 
resursu izmantošanu Latvijā, tostarp aizstājot tos ar bioresursiem, tādējādi mazinot arī 
valsts atkarību no šādu resursu importa.  

No minētā secināms, ka, lai arī LIBRA nevērš uzmanību uz notekūdeņu dūņām kā 
augu barošanās elementu avotu bioekonomikas daļā, kas saistīta ar lauksaimniecisko 
un mežsaimniecisko ražošanu, tomēr tas nenozīmē, ka notekūdeņu dūņām nebūtu 

Kopumā vērtējot ES normatīvos aktus, secināms, ka vēlamais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģiskais virziens ir to atkārtota izmantošana, tai skaitā 
izmantošana tautsaimniecībā, piemēram iestrādājot augsnē, kas veicinātu 
notekūdeņu dūņās esošo augu barošanās elementu atgriešanos dabiskajā un/vai 
lauksaimnieciskajā un mežsaimnieciskajā apritē, vai apzaļumošanā, vienlaikus 
nenodarot kaitējumu augsnei, virszemes un pazemes ūdeņiem. Papildus secināms, 
ka notekūdeņu dūņu apglabāšana sadzīves atkritumu poligonos nav iespējama un 
to neparedz ne ES normatīvie akti, ne Eiropas Zaļā kursa un aprites ekonomikas 
principi, kā arī citu izvirzīto vides mērķu būtība. 

1.3. 
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vieta bioekonomikas attīstībā. Vietējais resurss, kas var aizstāt fosilos resursus, un 
nodrošināt kvalitatīvu un cenu ziņā konkurētspējīgu gan augu barošanās, gan citu 
elementu izejvielu, var būt būtisks bioekonomikas attīstības faktors, vienlaikus 
nodrošinot vides prasību un stāvokļa nepasliktināšanos. 

“Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam” 
virsmērķis ir Latvijas klimatneitralitāte 2050.gadā, un tā uzmanību uz lauksaimniecību 
kā būtisku SEG emisiju avotu, norādot, ka pēdējos gados ir vērojama lauksaimniecības 
sektora emisiju palielināšanās, galvenokārt no lauksaimniecības zemju apstrādes, 
palielinoties slāpekļa saturošu minerālmēslu izmantošanai. 

Būtiska loma notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanai, kopskatā ar atkritumu 
apsaimniekošanu ir piešķirta Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-
2030.gadam (NEKP2030), kā vienu no 12 rīcības virzieniem norādot atkritumu un 
notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanu un SEG emisiju 
samazināšanu. NEKP2030 norāda uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas 
trūkumu, kā arī iezīmē, ka tikai 30-35% no notekūdeņu dūņām tiek izmantoti kā 
mēslojums lauksaimniecības zemēs, komposta ražošanai vai teritoriju apzaļumošanai, 
un kopš 2013. gada notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā ir ievērojami 
samazinājusies10. Vairums notekūdeņu dūņu uzkrājas tā saucamajās pagaidu 
uzglabāšanas vietās. Papildus tiek vērsta uzmanība, ka notekūdeņu dūņas var būt 
nozīmīgs mikroplastmasu un cita veida piesārņojuma avots, tāpēc ir nepieciešama 
valsts līmeņa stratēģija, kas izvērtētu notekūdeņu dūņu potenciālo ietekmi uz vidi un 
norādītu to apsaimniekošanas risinājumus.  

NEKP2030 sniedz arī galveno rīcību un pasākumu aprakstu situācijas uzlabošanai 
notekūdeņu jomā, paredzot nodrošināt apglabāto atkritumu apjoma samazināšanu un 
pasākumus, kas veicina atkritumu rašanās novēršanu un pāreju uz aprites ekonomiku. 
Tāpat NEKP2030 nosaka aktivitāšu nepieciešamību notekūdeņu atbilstošai savākšanai 
un attīrīšanai, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumu rentabilitātes un vides 
risku samazināšanas iespēju novērtējumam, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveidei. 

Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. - 2027. gadam 
(NŪIP2027) un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. - 2028. gadam 
(AAVP2028) ietver investīciju aplēses arī plānotajām darbībām notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanai, taču tajos norādītie indikatīvie investīciju apmēri un virzieni būtu 
precizējami pēc notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes. 

Šobrīd NŪIP2027 norādītās un prognozētās kopējās nepieciešamās investīcijas 
notekūdeņu dūņu atbilstošas utilizācijas nodrošināšanai veido 37,5 milj. EUR. Savukārt 
AAVP 2028 ietvaros ir paredzēta aktivitāte 5.3. ar mērķi veikt sadzīves NAI notekūdeņu 
dūņu pārstrādi. Norādīts, ka turpmākā BNA atkritumu pārstrāde ir iespējama kopā ar 
NAI notekūdeņu dūņām, kam nepieciešama atbilstošas infrastruktūras izveidošana. 
                                                             
10 NEKP ziņojuma 4.11.nodaļa 
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AAVP2028 iekļautais investīciju novērtējums attiecībā uz notekūdeņu dūņu pārstrādes 
risinājumiem ir 2,5 milj. EUR, kas ir plānotas kā investīcijas BNA pārstrādes iekārtās, 
kurās tiek veikta arī notekūdeņu dūņu pārstrāde. Kopumā plānota infrastruktūras 
izveide 6 – 8 sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos – infrastruktūras pielāgošana, 
iekārtu iegāde notekūdeņu dūņu komposta sagatavošanai kopā ar citiem 
pārstrādātiem BNA, kas, kā secināts šīs stratēģijas izstrādes laikā, nav efektīvs 
risinājums visu notekūdeņu dūņu pārstrādei. Prognozētais notekūdeņu dūņu 
pārstrādes apjoma pieaugums novērtēts ~50 tūkst. t/gadā. 

  ESOŠĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ  

 Notekūdeņu dūņas ir notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusprodukts, līdz ar to 
atbilstoši MK noteikumu Nr.362 regulējumam, par notekūdeņu dūņu ražotāju ir 
uzskatāma persona, kura apsaimnieko NAI un kuras tehnoloģiskajos procesos rodas 
notekūdeņu dūņas – respektīvi SPS. Attiecīgi SPS ir uzskatāms arī par personu, kas 
atbildīgs par atbilstošu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas veikšanu, t.sk. nodrošinot 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kontroli, atskaišu sagatavošanu un atbilstošu 
utilizāciju (detalizēti skatīt Stratēģijas 1.pielikumā). Visi lielākie SPS Latvijā ir 
pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru darbību regulē un uzrauga SPRK, bet daudzās 
pašvaldībās, īpaši mazākās ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmās SPS funkcijas 
nodrošina pašvaldības iestāde vai aģentūra. SPS darbību finansē maksa par 
sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem jeb pakalpojumu tarifi un citi sniegtie 
maksas pakalpojumi. 

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti ir izstrādāti, ņemot vērā starptautiskos 
politikas plānošanas dokumentus, vienlaikus pielāgojot tos nacionālajai situācijai. 
Tie uzsver nepieciešamību veicināt notekūdeņu dūņās esošo resursu atkārtotu 
izmantošanu, tai skaitā augu barošanās elementu veidā vai enerģijas atguvē, 
izvairoties no to apglabāšanas atkritumu poligonos. Nepieciešams novērst 
notekūdeņu dūņu ilgstošu uzglabāšanu, lai lietderīgi tiktu izmantoti tajās esošie 
resursi. Papildus nepieciešams turpināt pētījumus par notekūdeņu dūņu sastāvu, 
tajās potenciāli esošo kaitīgo vielu saturu un to ietekmi uz vidi, kā arī citām 
potenciālajām izmantošanas iespējām. 
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Notekūdeņu dūņu apjoms 

 2019.gadā Latvijā bija reģistrētas 1301 NAI ar jaudu virs 5 m3/dnn.11, tomēr tā 
kā mehāniskajās un ķīmiskajās NAI notekūdeņu dūņas šīs stratēģijas izpratnē 
neveidojas, var uzskatīt, ka notekūdeņu dūņas tiek radītas 936 NAI, kas nodrošina 
notekūdeņu otrējo attīrīšanu (bioloģiskās NAI) un 31 NAI, kas nodrošina trešējo 
notekūdeņu attīrīšanu. Stratēģijas izstrādes ietvaros ir apkopota un analizēta 
informācija par 921 no 967 valsts statistikas pārskatā “2-Ūdens”11 iekļautajām NAI ar 
bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ciklu (skatīt 1.attēlu), analīzes tvērumā neiekļaujot 
NAI, par ko informācija reģistrā atkārtojas, kā arī NAI, kuru faktiskais attīrītais 
notekūdeņu apjoms ir vienāds ar nulli. 

 

1.attēls. 921 lielāko bioloģisko NAI izvietojums Latvijā12 

 

Precīzākai un pārskatāmākai esošās situācijas analīzei visas novērtējumā 
iekļautās NAI ir sadalītas 5 grupās pēc faktiskās notekūdeņu caurplūdes viena gada 
laikā (m3/gadā), jo NAI radītais notekūdeņu dūņu daudzums ir tieši atkarīgs no faktiskā 
attīrītā notekūdeņu daudzuma un tā piesārņojuma līmeņa.  Informācija par NAI skaitu, 

                                                             
11 LVĢMC datu bāze “2-Ūdens” - https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-
ievadisana?&id=1039&nid=376 
12 J. Zviedris, J. Jansons, A. Kazimiraitis, R. Vītoliņš, D. Grīntāle, S. Dejus (2021) Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu 
dūņu apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā, biedrība Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, 
LIFE GoodWater IP projekta nodevums, Rīga, 135 lpp 

2.1. 
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faktiski attīrīto notekūdeņu un radīto notekūdeņu dūņu apjomu, minēto NAI grupu 
griezumā apkopota 1.tabulā. 

 
1.tabula: Esošās situācijas novērtējumā iekļauto NAI sadalījums grupās un tās 
raksturojošie rādītāji 13 

N
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notekūdeņu 
caurplūde 
(m3/gadā) N
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I s
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  % no 
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(m3/gadā) 

% no kopējā 
caurplūdušā 
notekūdeņu 

apjoma 

Kopējais 
uzskaitītais 

slapju 
notekūdeņu 

dūņu 
apjoms 
(t/gadā) 

% no kopējā 
uzskaitītā 

notekūdeņu 
dūņu 

apjoma 

Notekūdeņu 
apjoms (m3), 
kas rada 1 t 
slapju dūņu 

R > 6 000 000 1 0,1 49 697 469 49,6 914 023,51 40,57 54,4 

A 
500 000 – 
6 000 000 

21 2,3 32 673 644 32,6 930 268,55 41,29 35,1 

B 
100 000 – 
500 000 

32 3,5 7 465 228 7,4 302 369,22 13,42 24,7 

C 
20 000 – 
100 000 

148 16,1 5 784 224 5,8 77 578,61 3,44 74,5 

D < 20 000 719 78,0 4 600 519 4,6 28 689,73 1,27 160,4 

KOPĀ 921 100,0 100 221 084 100,0 2 252 929,62 100 Vidēji 44,5 

1.tabulā apkopotie dati norāda, ka BAS “Daugavgrīva”, kas ir lielākās šāda veida 
iekārtas Latvijā, attīra apmēram pusi no kopējā centralizēti attīrītā notekūdeņu 
apjoma un rada aptuveni 40% no visu slapjo notekūdeņu dūņu apjoma valstī. BAS 
“Daugavgrīva” tiek attīrīti notekūdeņi no Rīgas pilsētas un arī lielākā daļa centralizēti 
savākto notekūdeņu no blakus esošām apdzīvotām vietām (piemēram, Garkalnes, 
Ķekavas, Mārupes, t.sk. lidostas ”Rīga”, daļas Babītes un Ādažu novadiem un Jūrmalas 
pilsētas) un tās kopējā noslodze ir aptuveni 1 000 000 CE. Notekūdeņu attīrīšanas 
rezultātā BAS “Daugavgrīva” ik gadu rodas vidēji 830-920 tūkstoši tonnu slapju 
notekūdeņu dūņu, ko nepieciešams pilnvērtīgi apstrādāt un pārstrādāt (skatīt 
2.pielikumu). Esošajā situācijā aptuveni 81 % no apstrādātajām notekūdeņu dūņām 
tiek pārstrādātas metāntenkos (mezofīla anaeroba notekūdeņu dūņu pārstrāde), 
iegūstot biogāzi. Biogāzes ražošanas procesā iegūtās fermentētās dūņas tiek 
kondicionētas ar polimēriem un atūdeņotas ar centrifūgām, iegūstot pārstrādātas 
notekūdeņu dūņas ar sausnas saturu 24 %, kas tiek izmantotas lauksaimniecībā 
atbilstoši Latvijā pastāvošajam normatīvajam regulējumam. Atlikušās aptuveni 19 % 
apstrādātās notekūdeņu dūņas tiek transportētas uz dūņu laukiem Vārnukrogā, kur 
tās tiek noturētas 12 mēnešu garumā, iegūstot lauksaimniecībā izmantojamu 
materiālu. 

Abos notekūdeņu dūņu pārstrādes gadījumos ilgtermiņā BAS “Daugavgrīva” 
neveidojas notekūdeņu dūņu uzkrājumi, jo visas pārstrādātās notekūdeņu dūņas tiek 
atbilstoši utilizētas, iestrājot tās augsnē, tai skaitā lauksaimniecībā. 

                                                             
13 https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-statistikas-apkopojumi/2-udens-parskati/2-udens-
parskati?id=1104&nid=434 
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Ievērojot lielo notekūdeņu un dūņu apjomu, notekūdeņu dūņu sastāvu un pastāvošo 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmu, kas būtiski atšķiras no situācijas citur 
Latvijā, BAS “Daugavgrīva” ir izdalītas atsevišķā grupā R, un šīs Stratēģijas ietvaros 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošana BAS “Daugavgrīva” netiek analizēta un vērtēta, 
jo jau esošajā situācijā notekūdeņu dūņas BAS “Daugavgrīva” tiek apsaimniekotas 
atbilstoši. 

A grupā ir izdalīta 21 NAI, kuru faktiskā notekūdeņu caurplūde ir no 0,5 – 6,0 milj. 
m3/gadā (t.i. Liepājas, Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas, Rēzeknes, Tukuma, 
Valmieras, Ogres, Olaines, Cēsu, Siguldas, Salaspils, Talsu, Limbažu, Jēkabpils, Kuldīgas, 
Ādažu, Gulbenes, Bauskas un Saldus NAI). A grupā ietilpstošo NAI faktiskā notekūdeņu 
caurplūde sastāda 32,6% no visa analizētā kopējā notekūdeņu apjoma, un tās kopumā 
rada lielāko kopējo slapjo notekūdeņu dūņu daudzumu (nedaudz virs 40% no kopējā 
apjoma valstī).  

32 NAI ar caurplūdes apjomu 0,1 – 0,5 milj. m3 notekūdeņu gadā ir klasificētas B 
grupā. Tās gadā kopā attīra 7,4% notekūdeņu, kā arī saražo 13% no kopējā slapju 
notekūdeņu dūņu daudzuma. Savukārt vairākums – 867 NAI – ir ar faktisko 
notekūdeņu caurplūdi zem 0,1 milj. m3/gadā un tās ir iekļautas C un D grupās. Šīs NAI, 
neskatoties uz lielo skaitu, attīra tikai 10,4% no kopējā notekūdeņu daudzuma un to 
deklarētais kopējais radīto slapjo notekūdeņu dūņu daudzums gadā ir mazāks par 5% 
no notekūdeņu dūņu kopapjoma.  

Izstrādājot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju, ir jāņem vērā, ka: 

- 54 Latvijas lielākajās apdzīvotajās vietās ārpus Rīgas izvietotās A un B grupas NAI 
saražo gandrīz 55% no kopējā Latvijas notekūdeņu dūņu apjoma, 

- C un D grupas NAI radītais notekūdeņu dūņu apjoms ir neliels, tāpēc lemjot par 
turpmākiem stratēģiskajiem risinājumiem, prioritāri jāņem vērā A un B grupas NAI 
dūņu apjoms, kvalitāte un ģeogrāfiskais novietojums. 

 

Esošā notekūdeņu dūņu kvantitatīvo datu analīze ir ļāvusi secināt, ka:  

a) Lielākajās NAI (R un A grupa) attīrīti notekūdeņi rada mazāku notekūdeņu dūņu 
apjomu, kas varētu būt saistīts ar efektīvāku notekūdeņu attīrīšanas procesu; 

b) Vienāda lieluma NAI faktiski radītais notekūdeņu dūņu apjoms var atšķirties, jo to 
ietekmē faktiski attīrīto notekūdeņu daudzums un notekūdeņos esošā 
piesārņojuma koncentrācija, notekūdeņu attīrīšanas procesu tehnoloģiskais 
risinājums un notekūdeņu dūņu uzskaites metodes. 

Vidējais D grupas NAI saražotais slapju notekūdeņu dūņu daudzums ir neliels 
(~40 m3/gadā) un tas rada to īpašniekam iespēju ātri izkliedēt notekūdeņu dūņas dabā 
vai ļauj ilgstoši uzglabāt esošo NAI teritorijā, kas nav pieļaujams apsaimniekošanas 
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risinājums. Tāpat jau šobrīd ievērojams skaits nelielo NAI lieko notekūdeņu dūņu 
apjomu atsūknē izvešanai, atūdeņošanai un apstrādei uz lielākām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Iespējams, šie ir galvenie iemesli, kāpēc 46% no D grupas NAI 
operatoru statistikas pārskatos “2-Ūdens” norāda, ka tiem nav radušās liekas 
notekūdeņu dūņas. Vienlaikus ziņotos apjomus var ietekmēt arī citi faktori, piemēram, 
neprecizitātes notekūdeņu dūņu apjoma kontrolē un uzskaitē, nevienmērīgas 
notekūdeņu plūsmas radītās notekūdeņu dūņu veidošanās procesu svārstības; 

Notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņas nākotnē 

Notekūdeņu dūņu apjoma pieaugumu nākotnē ietekmēs Direktīvas 91/271/EEK 
prasību īstenošana un MK noteikumu Nr.38414 un citu saistošā ES un nacionālā mēroga 
regulējuma pilnvērtīga ieviešana un kontrole. Nākotnē ir sagaidāms gan mazo NAI 
skaita pieaugums, gan notekūdeņu apjoma pieaugums no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, gan jaunu pieslēgumu veidošana pie centralizētajiem 
notekūdeņu tīkliem. Lielāko prognozējamo notekūdeņu dūņu apjoma pieaugumu 
veicinās tieši jaunu pieslēgumu veidošana pie centralizētiem tīkliem - NŪIP2027 ir 
prognozēts, ka tuvāko 10 gadu laikā centralizētiem kanalizācijas tīkliem papildus tiks 
pievienoti aptuveni 146 290 jauni patērētāji un to radītie notekūdeņi nonāks R, A un B 
grupas NAI, radot papildus slapju notekūdeņu dūņu apjomu. 

Vienlaikus, veicot notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņu prognožu sagatavošanu 
nākamajiem 10 gadiem, ir jāņem vērā arī kopējās negatīvās valsts iedzīvotāju skaita 
izmaiņas. Kopš 1990.gada iedzīvotāju skaits Latvijā (īpaši lauku teritorijās un Latgalē) 
katru gadu samazinās negatīva dabīgā pieauguma un ārējās migrācijas saldo dēļ. No 
2013.gada kopējais iedzīvotāju skaita samazinājums Rīgā ir bijis 4,08%. A grupas NAI 
apdzīvotās vietās vidējais iedzīvotāju skaita samazinājums bija 6,85%, lai gan Ādažu, 
Ķekavas un Mārupes novados ir vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums. B grupas 
aglomerācijās vidējais iedzīvotāju skaita samazinājums ir 15,91%, neskatoties uz to, ka 
Babītes, Baložu, Ikšķiles, Ozolnieku un Ulbrokas aglomerācijās vērojams iedzīvotāju 
skaita pieaugums. Negatīvas demogrāfiskās tendences un to intensifikācija ir 
prognozējama arī turpmākajos gados, kā rezultātā samazinoties iedzīvotāju skaitam 
valstī, samazināsies arī slapju notekūdeņu dūņu apjoms. Prognozes par slapju 
notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņām (t.sk. ņemot vērā patērētāju skaita izmaiņas), 
attēlotas 2.tabulā. 

 

 

 

                                                             
14 https://likumi.lv/ta/id/291947-noteikumi-par-decentralizeto-kanalizacijas-sistemu-
apsaimniekosanu-un-registresanu  

2.2. 
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2.tabula: Notekūdeņu dūņu apjoma izmaiņu prognoze 10 gadu periodam 

 
Patērētāju skaita 

samazinājums 
2029.gadā 
(ievērojot 

iedzīvotāju skaita 
izmaiņas) 

Slapju 
notekūdeņu dūņu 

apjoma 
samazinājums  

(t/gadā) 
2029.gadā, 

salīdzinot ar 
2019.gadu 

Patērētāju skaita 
pieaugums 
2029.gadā 

(ievērojot jaunu 
patērētāju 

pievienošanos) 

Slapju 
notekūdeņu 

dūņu apjoma 
palielinājums 

(t/gadā) 
2029.gadā 

(ievērojot jaunu 
patērētāju 

pievienošanos)  

Kopējās 
prognozējamās 

slapju 
notekūdeņu 

dūņu apjoma 
izmaiņas (t/gadā)  

R - 53 500 - 35 310 + 50 000 + 33 000 - 2 310 

A - 40 000 - 41 143 + 17 500 + 18 000 - 23 143 

B - 29 350 - 42 737 + 12 500 + 18 200 - 24 537 

 

Piezīme: C un D grupas notekūdeņu dūņu apjoms ir ļoti neliels, tāpēc to ietekme uz dūņu apjoma 
izmaiņu prognozēm ir nenozīmīga un netiek iekļauta prognozēs 

NŪIP2027 identificēts, ka Ogres, Ādažu, Piņķu, Baložu, Ikšķiles, Ozolnieku, 
Saulkrastu un Ulbrokas NAI attīrīšanas jaudas varētu būt nepietiekamas gadījumā, ja 
tajās tiktu novadīti notekūdeņi no visām mājsaimniecībām, kas atrodas aglomerācijas 
robežās, līdz ar to prognozējama arī nepieciešamība pēc attiecīgo NAI attīrīšanas jaudu 
palielināšanas.  

 

Notekūdeņu dūņu kvalitāte 

Notekūdeņu sastāvs dažādās apdzīvotās vietās var būtiski atšķirties un atkarībā 
no notekūdeņu izcelsmes, tajos atšķiras gan dažādi piemaisījumi (smiltis, māla daļiņas, 
eļļas, skābes, sārmi, sāļi u.tml.), gan organiskais sastāvs (sadzīves atkritumi, fekālijas, 
augu eļļas, naftas produkti, mati, augu šķiedras u.tml.), gan bakteriālais piesārņojums 
(mikroorganismi, rauga un pelējuma sēnītes, ūdensaugi u.tml.) un attiecīgi arī var 
mainīties radīto notekūdeņu dūņu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji.  

 

Kopējās tendences valsts mērogā liecina par nenozīmīgu notekūdeņu dūņu 
apjoma samazinājumu nākamo 10 gadu laikā, kas saistāms ar kopējo iedzīvotāju 
skaita samazināšanos valstī. Notekūdeņu dūņu apjoms visbūtiskāk samazināsies 
teritorijās tālāk no Rīgas un ārpus lielajām pilsētām, tomēr iekšējās migrācijas 
ietekmē tas, visticamāk, pieaugs Pierīgas pašvaldībās. Prognozējams, ka tuvāko 
10 gadu laikā kopējais slapju notekūdeņu dūņu apjoms Latvijā saglabāsies 
esošajā līmenī (~2,3 milj. tonnu gadā). 

2.3. 
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Notekūdeņu dūņu kvalitāti var vērtēt trīs rādītāju grupās: 

1. Agroķīmiskie rādītāji (sausnas saturs, vides reakcija, organisko vielu saturs 
sausnā, kopējā slāpekļa, fosfora un amonija slāpekļa saturs sausnā, 
mikroelementu saturs u.c.); 

2. Mikrobioloģisko patogēnu rādītāji (baktērijas, vīrusi, parazītiskie vienšūņi 
un parazītisko tārpu oliņas); 

3. Smago metālu un organisko piesārņotāju rādītāji.15 

MK noteikumi Nr.362 attiecībā uz notekūdeņu dūņu kvalitāti nosaka tikai 
pieļaujamās smago metālu koncentrācijas vērtības, izšķirot piecas notekūdeņu dūņu 
kvalitātes klases, no kurām pirmā ir augstākā, bet piektā - zemākā klase. Smago metālu 
piesārņojums notekūdeņu dūņās Latvijā pārsvarā atbilst 1.klasei, izņemot atsevišķus 
gadījumus un atsevišķas vielas. Veicot notekūdeņu dūņu, digestāta un komposta 
paraugu analīzi13, tika konstatēts tikai viens gadījums, kad smago metālu koncentrācija 
pārsniedza otro klasi (niķeļa un hroma koncentrācija dūņās attiecīgi 2011. un 2020. 
gadā vienā paraugā atbilda 3.–4.klasei), kas visticamāk saistīts ar nekontrolētu 
ražošanas notekūdeņu nonākšanu CKS. Līdz ar to var secināt, ka notekūdeņu dūņas 
kopumā Latvijā ir tīras. Padziļināta smago metālu piesārņojuma rādītāju analīze16 
ļāvusi konstatēt, ka notekūdeņu dūņu piesārņojums ar smagajiem metāliem lielākoties 
ir tieši korelējošs ar apdzīvotās vietas lielumu lielumu un ražošanas, apstrādes 
rūpniecības uzņēmumu tipu un daudzumu tajā. Vienlaikus jau veiktie pasākumi un arī 
turpmāk pastāvīgi īstenojamie pasākumi par ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu, 
pirms ievadīšanas sadzīves CKS ir būtisks instruments, lai uzlabotu un saglabātu augstu 
notekūdeņu dūņu kvalitāti un mazinātu tajās nonākošo piesārņojumu, piemēram 
smagos metālus.  

Notekūdeņu dūņu kvalitātes klases pēc agroķīmiskajiem rādītājiem nav noteiktas 
nacionālajos normatīvajos aktos, tomēr MK noteikumu Nr.362 2.pielikuma 2.tabulā ir 
noteiktas notekūdeņu dūņu agroķīmisko rādītāju testēšanas metodes sešiem 
agroķīmiskajiem rādītājiem. Sagatavojot notekūdeņu dūņas iestrādei augsnē, 
notekūdeņu dūņām vai to kompostam jāveic agroķīmisko rādītāju vērtību noteikšana, 
lai aprēķinātu notekūdeņu dūņu izkliedes intensitāti, ņemot vērā zemes izmantošanas 
mērķi (audzējamo kultūru, zālājus vai citu kultūru) un esošo agroķīmisko stāvokli. 
Tāpat normatīvajos aktos nav noteikta notekūdeņu dūņu patogēnu un organiskā 
piesārņojuma robežvērtības pirms izmantošanas lauksaimniecībā, apzaļumošanā, vai 
citos dūņu utilizācijas veidos, jo spēkā esošais regulējums jau šobrīd paredz darbības, 
kas vērstas arī uz patogēnu radīto risku mazināšanu. MK noteikumi Nr.362 definē gan 
izmantojamās notekūdeņu apstrādes metodes, gan notekūdeņu dūņu iestrādes 
kārtību un nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un neskatoties uz 

                                                             
15 Rokasgrāmata notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, LVĢMC, 2013.gads 
16 “Notekūdeņu dūņu paraugu analīze un rezultātu izvērtējums” (LŪKA, 2020.gads) 
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sabiedrībā pastāvošo emocionāla rakstura negatīvo viedokli par notekūdeņu dūņu 
izmantošanu, jo tās iegūtas veicot arī fekālā piesārņojuma attīrīšanu, līdz šim nav 
konstatēts, ka notekūdeņu dūņu apstrāde ar MK noteikumos Nr.362 atļautajām 
apstrādes metodēm radītu mikrobioloģiskā piesārņojuma draudus. 

Lai novērtētu notekūdeņu dūņās agroķīmiskos un patogēnu piesārņojuma 
rādītājus, 3.tabulā ir apkopoti dati no vairākiem pētījumiem, kas veikti laika posmā no 
2011.–2020. gadam. 

3.tabula: Agroķīmisko un patogēnu piesārņojuma rādītāju salīdzinājums 

Savukārt dažādu ūdens videi bīstamu vielu22 koncentrācijas izpēte23 
notekūdeņu dūņās atklāja, ka šo vielu uzkrātais daudzums dūņās ir tik mazs, ka tas 
nespēj negatīvi ietekmēt vides stāvokli. Savukārt pētot antibiotisko vielu24 - 

                                                             
17 “Apsekojums – sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas 
priekšlikumu izstrāde” (Biedrība “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija”, 2015.gads).  
18 J. Zviedris, J. Jansons, A. Kazimiraitis, R. Vītoliņš, D. Grīntāle, S. Dejus (2021) Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu dūņu 
apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā, biedrība Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, LIFE 
GoodWater IP projekta nodevums, Rīga, 135.lpp 
19 turpat 
20 turpat 
21 turpat 
22 Bisfenols A; Nonilfenoli; Antracēns; Benzo(a) pirēns; Benzo(b) fluorantēns; Fluorantēns; Indeno(1,2,3-c,d)pirēns; 
Benzo(g,h,i)perilēns; Benzo(k) fluorantēns; Polihlorētie dioksīni/ furāni un dioksīniem līdzīgie bifenili; Polihlorētie bifenili 
23 J. Zviedris, J. Jansons, A. Kazimiraitis, R. Vītoliņš, D. Grīntāle, S. Dejus (2021) Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu 
dūņu apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā, biedrība Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, 
LIFE GoodWater IP projekta nodevums, Rīga, 135.lpp 
24 turpat 

Rādītāji 
Notekūdeņu 

dūņas (2011. - 
2013.gads)17 

Notekūdeņu 
dūņas  

(2020. gads) 18 

Digestāts 
(2020. gads) 19 

Notekūdeņu 
dūņu 

komposts 
(2020.gads)20  

Kūtsmēsli 
(2020.gads)21 

 Vides reakcija 
(pHKCl) 

5,74 – 7,22 6,30 – 7,80 8,20 7,90 7,48 

Slāpeklis (N) sausnā 
g/kg 

19,36 – 73,50 39,70 – 83,00 59,20 27,30 25,00 

Fosfors (P) sausnā 
g/kg 

7,8 – 33,0 9,53 – 35,00 7,80 11,50 10,50 

Organisko vielu 
daudzums (%) 

41,00– 80,90 56,20 – 81,70 2,8 52,40 77,10 

 Clostridium 
perfringens [KVV/1g 
(37°C)] 

n/d 

26 000 - 3 900 
000 

2 200 000 130 - 5 200 12 000 

Escherichia coli [1g] 
2 100 – 460 

000 
21 000 4,0 - 2 400 1 000 000 

Enterococus 
[KVV/1g] 

72 000 - 2 200 
000 

21 000 0,0 800 000 

Salmonella spp. 
14 paraugos 

no 26 
Konstatēts 

Nav 
konstatēts 

Nav 
konstatēts Helmintu oliņas 6 paraugos no 

26 
Nav 

konstatēts 
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ciprofloksacīna, eritromicīna, amoksicilīna, azitromicīna un klaritromicīna klātbūtni, 
nevienā no paraugiem netika konstatēta pēdējo trīs minēto antibiotiku klātbūtne. 

 

Notekūdeņu dūņu apstrāde un pārstrāde  

Notekūdeņu dūņās ir uzkrājušies smagie metāli un mikrobioloģiskais 
piesārņojums, tāpēc notekūdeņu dūņas nav utilizējamas uzreiz pēc noņemšanas no 
notekūdeņu attīrīšanas procesa. Pirms to izmantošanas jeb utilizācijas ir nepieciešams 
veikt notekūdeņu dūņu apstrādi un pārstrādi. MK noteikumi Nr.362 nosaka 
pieļaujamos notekūdeņu dūņu apstrādes, pārstrādes un utilizācijas veidus, kas 
apkopoti shēmā 2.attēlā. 

 R, A un B grupas NAI visbiežāk tiek veikta notekūdeņu dūņu mehāniskā 
atūdeņošana, kas ļauj samazināt notekūdeņu dūņu masu, palielinot sausnas apjomu 
līdz 20% un samazina to transportēšanas izmaksas, bet vienlaikus palielina 
notekūdeņu dūņu apstrādes izmaksas. No notekūdeņu dūņu pārstrādes metodēm 
populārākās ir aukstā fermentācija, kompostēšana un termofīla vai mezofīla 
sadalīšana vai stabilizēšana (notekūdeņu dūņu apstrāde anaerobos biogāzes 
reaktoros). Detalizētu informācija par dūņu apstrādes un pārstrādes veidiem skatīt 
2.pielikumā. 

2.4. 

Notekūdeņu dūņām ir gan enerģētiskā, gan augu barošanās elementu resursa 
vērtība, kas rada potenciālu notekūdeņu dūņu izmantošanai gan enerģijas ieguvē, 
gan augsnes auglības uzlabošanā.  

Notekūdeņu dūņu piesārņojums ar smagajiem metāliem, ūdens videi bīstamām 
vielām un ķīmiskām vielām ir zems un kopumā atbilst MK noteikumos Nr.362 
noteiktajai 1. vai 2.kvalitātes klasei. Notekūdeņu dūņu piesārņojums ar 
mikrobioloģiskiem rādītājiem ir salīdzams ar kūtsmēsliem, tāpēc notekūdeņu 
dūņas pēc to pārstrādes uzskatāmas par izmantojamām iestrādei augsnē, t.sk. 
lauksaimniecības zemēs, ievērojot MK noteikumu Nr.362 nosacījumus. 
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2. attēls: Notekūdeņu dūņu dzīves cikla shēma. 
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Notekūdeņu dūņu utilizācija (izmantošana) un notekūdeņu dūņu kā produkta 

noiets 

Šobrīd normatīvajos aktos atļautie notekūdeņu dūņu utilizācijas risinājumi 
apkopoti 2.attēlā, tomēr katra SPS lēmumu par kāda konkrēta notekūdeņu dūņu 
utilizācijas risinājuma izvēli nosaka dažādi ārējie faktori, piemēram, risinājuma cena 
(izmaksu efektivitāte), tā pieejamība, t.sk., attālums līdz utilizācijas vietai, 
izmantošanas vienkāršība/sarežģītība, vides aspekti, veselības aspekti, sabiedrības 
viedoklis un risinājuma pieņemamība. Latvijas gadījumā pirmie trīs lēmuma 
pieņemšanas faktori spēlē visbūtiskāko lomu.  

 Apkopojums25 par pašreizējo notekūdeņu dūņu utilizācijas metožu pielietojumu 
sniegts 4.tabulā.  

4.tabula: Notekūdeņu dūņu utilizācijas metožu pielietojumu biežums (skaits) sadalījumā pa 
NAI grupām (2017. – 2019.gads) 

*) BAS “Daugavgrīva” teritorijā ir anaerobie biogāzes reaktori notekūdeņu dūņu utilizācijai, 
pēc kā atlikums tiek presēts un izvests uz dūņu laukiem 
**) nodod citām personām 

Vienīgais ekonomisko ieguvumu potenciāli nesošais notekūdeņu dūņu 
utilizācijas veids (produkts) ir notekūdeņu dūņu komposts, ko var izmantot gan 
lauksaimnieciskām, gan apzaļumošanas vajadzībām, un to veido atsevišķi 
ūdenssaimniecības uzņēmumi Latvijā. Vienlaikus notekūdeņu dūņu kompostam ir 
vairāki kvalitātes un izmaksu ziņā konkurējošie produkti - cita veida komposts, 
melnzeme, kūdras substrāti, kūtsmēsli, u.tml., kas šobrīd ierobežo notekūdeņu dūņu 
komposta pieprasījumu un plašāku izmantošanu notekūdeņu dūņu utilizācijai. 

                                                             
25 J. Zviedris, J. Jansons, A. Kazimiraitis, R. Vītoliņš, D. Grīntāle, S. Dejus (2021) Esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu dūņu 
apjomu, kvalitāti, pārstrādi un izmantošanu Latvijā, biedrība Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, LIFE 
GoodWater IP projekta nodevums, Rīga, 135.lpp izstrādes vajadzībām apkopotā informācija (no 416 NAI) 

Notekūdeņu dūņu gala 
izmantošanas veids 

R A B C D KOPĀ 

Izved uz citām NAI - 1 5 37 163 206 

Lauksaimniecībā 1 10 17 37 69 134 

Mežsaimniecībā;  
Teritoriju apzaļumošanā; 
Degradēto platību rekultivācijā; 
Noglabāšana atkritumu poligonos; 
Dedzināšana 

- - - - - 0 

Anaerobie biogāzes reaktori (1)* 6** - - - 6 (+1)* 

 Netiek norādīts neviens no 
utilizācijas veidiem  

- - 2 8 51 61 

KOPĀ 1 17 24 82 283 407 

2.5. 
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Neviens SPS nenorāda, ka notekūdeņu dūņas tiktu nodotas izmantošanai 
mežsaimniecībā, degradētu teritoriju rekultivācijā un teritoriju apzaļumošanā 
(neskaitot kompostu). Mežsaimniecības sektora mežu sertifikācija, līdzšinējās 
pieredzes trūkums notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanā ārpus izmēģinājumu 
laukumiem, kā arī metodikas trūkums un citas neskaidrības ir radījuši situāciju, ka 
pārstrādātas notekūdeņu dūņas mežsaimniecībā netiek izmantotas. Nozares eksperti 
arī norāda, ka nav attīstīta notekūdeņu dūņu pārstrāde produktā, kas būtu viegls, 
viendabīgs un viegli transportējams un izkliedējams, kāds ir nepieciešams, lai to 
izmantotu mežsaimniecībā un apzaļumošanā. Arī degradēto platību vai derīgo 
izrakteņu karjeru rekultivācijā notekūdeņu dūņas netiek izmantotas, jo nav izstrādāta 
uzskatāma un vienkārša metodika teritoriju rekultivācijai ar notekūdeņu dūņām, kā arī 
nav izveidots motivējošs mehānisms notekūdeņu dūņu izmantošanai, jo ir pieejami citi 
vienkāršāki un lētāki risinājumi.  

Vienlaikus jāatzīmē, ka Latvijā praksē vairāki SPS izmanto dažādas to īpašumā 
esošas tilpnes (vecu NAI rezervuārus, bedres) vai tukšus attālinātus zemes īpašumus, 
uz kuriem tiek izvestas notekūdeņu dūņas ilgstošai uzglabāšanai, kas izmaksu ziņā ir 

Izvērtējot galvenos utilizācijas un pārstrādes veidus (detalizēti skatīt 
2.pielikumu), secināms, ka notekūdeņu dūņu un dūņu komposta izmantošanas 
pieprasījumam Latvijā pastāv ierobežojumi, kas primāri saistīti ar: 

1. apsaimniekojamo notekūdeņu dūņu nelielo apjomu vienam SPS un to lielo 
izkliedētību valsts teritorijā; 

2. augstām transporta izmaksām liela apjoma slapju notekūdeņu dūņu 
transportēšanai;  

3. plašu alternatīvu vai līdzvērtīgu materiālu pieejamību, to finansiālo 
priekšrocību, lietošanas ērtumu un atpazīstamību;  

4. līdzšinējas prakses trūkumu notekūdeņu dūņu plašai izmantošanai dažādās 
tautsaimniecības nozarēs (piemēram, mežsaimniecība, rekultivācija); 

5. vienotas un viegli saprotamas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
metodikas neesamība; 

6. notekūdeņu dūņu izmantošanu stimulējošu atbalsta pasākumu trūkums. 

Atbilstoši SPS sniegtajiem datiem, notekūdeņu dūņas lielākoties tiek izmantotas 
lauksamniecībā vai tiek izvestas uz citām lielākām NAI. Tā kā notekūdeņu dūņu 
nodošana citam apsaimniekotājam pats par sevi nav notekūdeņu dūņu 
utilizācijas veids, kas samazina kopējo notekūdeņu dūņu daudzumu, ir secināms, 
ka notekūdeņu dūņu izmantošana iestrādei augsnē faktiski ir vienīgais šobrīd 
plaši pielietotais, normatīvo aktu prasībām atbilstošais notekūdeņu dūņu 
utilizācijas veids. 
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lēts, tomēr likumdošanas prasībām un piesārņojuma pārvaldības principiem 
neatbilstošs risinājums, kuru izmantošana turpmāk nav pieļaujama. 

 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas šodienas situācijas SVID analīze 

Ņemot vērā esošās situācijas novērtējumu, kas pievienots stratēģijas 
2.pielikumā, ir sagatavota notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze, kurā 
apkopotas galvenās atziņas par esošo situāciju Latvijā, analizējot to no likumdošanas, 
administratīvajiem, tehniskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, - norādot stiprās un 
vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Sagatavoto apkopojumu skatīt 3. –  7. attēlos. 

 

 

  

 

2.6. 



ESOŠĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ 

32 
 

 

3.attēls: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: likumdošana 
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4.attēls: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: administratīvie aspekti 
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5.attēls: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: tehniskie aspekti 
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6.attēls: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: vides ietekmju aspekti 
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7.attēls: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas SVID analīze: ekonomiskie aspekti 



STRATĒĢIJAS VĪZIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

37 
 

STRATĒĢIJAS VĪZIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI  

Veicot stratēģijas izstrādi, tika formulēta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
sektora vīzija, misija, mērķi un uzdevumi, kas raksturo, kādai jābūt notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanai Latvijā, t.sk. ievērojot starptautiskajos un nacionālajos plānošanas 
dokumentos noteikto virzības kursu uz vides ilgtspējas un resursu efektīvas politikas 
ieviešanu ikvienā sektorā, kā arī  ņemot vērā nepieciešamību pēc pārdomātas, izmaksu 
efektīvas un nacionālai situācijai atbilstošas rīcībpolitikas. 

Ievērojot Eiropas Zaļā kursa26 un ES Rīcības plāna pārejai uz aprites 
ekonomiku27, kā arī citu starptautisko un arī nacionālu ilgtspējīgas attīstības 
plānošanas dokumentu28 mērķus, kas paredz, ka tautsaimniecībai jāvirzās uz aprites 
ekonomikas principu ieviešanu visās ekonomikas nozarēs, vienlaikus turpinot 
nodrošināt cilvēka veselībai un videi draudzīgas tautsaimniecības attīstību, ir definēta 
stratēģijas vīzija. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-lv  
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614 
28 Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam, Rīcības virziens “Daba un Vide – “Zaļais kurss”” - 
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf 

VĪZIJA 

                        *** 

Visas notekūdeņu dūņas Latvijā ir 
atbilstoši pārstrādātas un izmantotas 
videi drošā veidā, ievērojot aprites 
ekonomikas principus. 

                    *** 
MISIJA 

MĒRĶI 

UZDEVUMI 
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Novērtējot aktuālo situāciju Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā 
un notekūdeņu dūņu utilizācijas iespējas, kurās piemērojami aprites ekonomikas 
principi bez būtiskas ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu ietekmes, ir 
definēta stratēģijas misija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     *** 
Izveidot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmu, kurā 
pārstrādātas notekūdeņu dūņas kā pastāvīgi pieprasīts un 
pieejams resurss ir būtiska aprites ekonomikas sastāvdaļa, 
bet notekūdeņu dūņu savākšanas un pārstrādes process ir 
vienkāršs, videi drošs, ekonomiski pamatots, precīzi 
noteikts un uzraudzīts. 

                      
                                  *** 

VĪZIJA 

MISIJA 

MĒRĶI 

UZDEVUMI 
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Lai sasniegtu izvirzīto Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas 
vīziju un misiju, ir definēti Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas mērķi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārstrādātas notekūdeņu dūņas 
ir pastāvīgi pieprasīts un 
pieejams resurss. 

VĪZIJA 

MISIJA 

MĒRĶI 

UZDEVUMI 

1. 
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir precīzi noteikta, 
videi droša un ekonomiski pamatota. 

2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas process ir 
vienkāršs un uzraudzīts. 

3. 
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Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir noteikti vairāki veicamie uzdevumi. Uzdevumi 
ir definēti saskaņā ar noteikto vīziju, nodrošina notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
mērķu sasniegšanu un ir izrietoši no esošās situācijas un dokumentu analīzē 
konstatētā. Noteiktie uzdevumi vienlaikus ir uzskatāmi arī par konkrētām un 
ieviešamām aktivitātēm. 

 Atbilstoši stratēģijā izvirzītajai misijai un vīzijai, kā arī noteiktajiem mērķiem un 
to izpildei definētajiem uzdevumiem ir sastādīts arī notekūdeņu dūņu stratēģijas 
ieviešanas plāns, paredzot pasākumus, izmaksas un atbildīgās institūcijas katra 
uzdevuma ieviešanai. 

 

 

 

 

 

 

UZDEVUMI 
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UZDEVUMI 
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UZDEVUMI 
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NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS ALTERNATĪVO RISINĀJUMU 

IZVĒRTĒJUMS  

Alternatīvu analīzes mērķi un metodika 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas ietvaros ir iespējamas dažādas darbības 
ar notekūdeņu dūņām. Viena no vairākām notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
shēmām atrodama grāmatā “Sludge Treatment and Disposal” (2007.g.)29, un šāda 
shēma ir tulkota un adaptēta Stratēģijas vajadzībām un pievienota 8.attēlā. 

8. attēls. Iespējamie notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas procesi  

 

Izstrādājot Latvijas situācijai piemērotāko notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
modeli, ir analizēti dažādi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas, pārstrādes, 
utilizācijas, kā arī pārvaldības (t.i., centralizācijas un institucionālās pārvaldības) 
risinājumi jeb alternatīvas un veikta dažādu alternatīvu savstarpējā salīdzināšana, 
novērtējot to priekšrocības, trūkumus, izmaksas un riskus. Detalizēts veiktais dažādo 
alternatīvo risinājumu salīdzinājums, alternatīvu metodikas un pieņēmumu apraksts 
iekļauts Stratēģijas 4.pielikumā. Turpmāk sniegts kopsavilkums par veiktās alternatīvu 
analīzes rezultātiem. 

                                                             
29 “Sludge Treatment and Disposal”. Andreoli, C.V. von Sperling, M. Fernandes F. IWA Publishing. 
2007.g. 

4.1. 
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9.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeļa izvēlei vērtēto alternatīvu struktūra un sadalījums grupās 



NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS ALTERNATĪVO RISINĀJUMU IZVĒRTĒJUMS 

45 
 

Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas alternatīvu analīze ir veikta 
vairāku alternatīvu grupu griezumā, novērtējot dažādas iespējamās alternatīvas katrā 
grupā. Kopējā alternatīvu analīzes struktūra attēlota 9.attēlā. 

Alternatīvu novērtējums veikts ievērojot nosacījumu, ka izvēlētajā notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas modelī jāparedz iespēja apsaimniekot visas Latvijas 
bioloģisko NAI notekūdeņu dūņas, izņemot notekūdeņu dūņas, kas ir radušās Rīgas 
pilsētas BAS “Daugavgrīva”, kurās radīto notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir 
plānojama atsevišķi to apjoma, sastāva un pastāvošās notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas sistēmas dēļ, kas būtiski atšķiras no situācijas citviet Latvijā. 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, izmantojot esošo infrastruktūru ārpus SPS 

Alternatīvu grupā “A” vērtētas alternatīvas, kas paredz notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu pilnā apmērā nodot citam saimnieciskās darbības veicējam, kurš 
nodrošinātu visu NAI saražoto, neapstrādāto notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu. 
Alternatīvu analīzē apskatīta un izvērtēta šāda pakalpojuma nodrošināšana esošajā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, lauksaimniecības organizāciju infrastruktūrā 
(biogāzes ražošana) un jauna ārpakalpojuma sniedzēja izveidē. Izvērtējuma 
kopsavilkums ar būtiskākajām katras alternatīvas priekšrocībām, trūkumiem un 
riskiem apkopots 10.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

SECINĀJUMS: Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju nav 
iespējams veidot, balstoties uz ārpakalpojumu sniedzēju piedāvātiem 
risinājumiem, jo tie nevar nodrošināt pastāvīgu un izmaksu ziņā stabilu, neatkarīgu 
un paredzamu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas pastāvēšanu. 
Stratēģijā jāizskata tādas notekūdeņu dūņu pārstrādes, utilizācijas un pārvaldes 
alternatīvas, kas īstenojamas pašvaldības organizētu ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu ietvaros. Alternatīvu grupā “A” apskatītās alternatīvas 
turpmākā stratēģijas izstrādē netiek izmantotas. 
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10.attēls. Alternatīvu grupas “A” izvērtējuma kopsavilkums 
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Notekūdeņu dūņu utilizācijas alternatīvas 

Alternatīvu grupā “B” vērtētas vairākas notekūdeņu dūņu utilizācijas 
alternatīvas - pārstrādātu notekūdeņu dūņu iestrāde augsnē, notekūdeņu dūņu 
dedzināšana, kā arī notekūdeņu dūņu pārstrāde un gala utilizācija, izmantojot 
inovatīvas metodes dažādu produktu ražošanai. Atbilstoši MK noteikumu Nr.362 
nosacījumiem, ir iespējama arī apstrādātu un pārstrādātu notekūdeņu dūņu, t.sk. to 
komposta, apglabāšana atkritumu poligonos, tomēr, ņemot vērā alternatīvas 
neatbilstību, ilgtspējīgas vides un tautsaimniecības attīstības mērķiem, kā arī 
prognozējamo aizliegumu tuvāko 10 gadu laikā noglabāt notekūdeņu dūņas atkritumu 
poligonos, šī alternatīva ir izslēgta no alternatīvu vērtējuma un detalizēts tās 
izvērtējums nav veikts. Notekūdeņu dūņu utilizācijas alternatīvu izvērtējuma 
kopsavilkums (neiekļaujot apglabāšanu atkritumu poligonos), norādot būtiskākās 
katras alternatīvas priekšrocības, trūkumus un riskus, apkopots 11.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

SECINĀJUMS: Pārstrādātu notekūdeņu dūņu iestrāde augsnē ir notekūdeņu dūņu 
utilizācijas alternatīva ar vismazāk ierobežojošiem faktoriem, būtiskākajām 
priekšrocībām (stiprajām pusēm) un zemākajiem riskiem, tāpēc tā ir izmantojama 
kā galvenais notekūdeņu dūņu utilizācijas risinājums stratēģijas ietvaros. 
Pārstrādātu notekūdeņu dūņu iestrāde augsnē ir izmaksu ziņā efektīvākais 
utilizācijas risinājums, kas atbilst ES un LR normatīvo aktu prasībām un nodrošina 
virzību uz aprites ekonomikas principu ievērošanu ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nozarē. Vienlaikus, izmantojot šo utilizācijas risinājumu būtiski 
nodrošināt, ka tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par pārstrādāto 
notekūdeņu dūņu un augsnes kvalitāti, kā arī iestrādes nosacījumiem un 
apstākļiem. 
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 11.attēls. Alternatīvu grupas “B” izvērtējuma kopsavilkums 
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Notekūdeņu dūņu pārstrādes alternatīvas  

Alternatīvu grupas “C” ietvaros vērtētas notekūdeņu dūņu pārstrādes 
alternatīvas, kas nodrošina iespēju pārstrādātās notekūdeņu dūņas iestrādāt augsnē 
tās bagātināšanai ar augu barošanās elementiem un mikroelementiem. 

Alternatīvas “C1” un “C2” (mehāniski atūdeņotu dūņu izturēšana 12 mēnešus 
(aukstā fermentācija) un dūņu kompostēšana) tehnoloģiskais process ir relatīvi līdzīgs 
un tās plaši tiek izmantotas esošajā situācijā. Arī pēc savstarpējā salīdzinājuma 
secināms, ka tās ir līdzvērtīgas un piemērotas efektīvai notekūdeņu pārstrādei. 
Savukārt alternatīva “C3”, kas paredz dūņu pārstrādi biogāzes stacijās, lai arī šobrīd 
samērā plaši izmantota lauksaimniecības organizācijās, ir tehnoloģiski sarežģītāka un 
būtiski atšķirīga alternatīva, kas ir efektīva un izmantojama tikai lokālos gadījumos, ja 
SPS ir pieejami efektīvi digestāta izmantošanas risinājumi. Notekūdeņu dūņu 
pārstrādes alternatīvu izvērtējuma kopsavilkums ar būtiskākajām katras alternatīvas 
priekšrocībām, trūkumiem un riskiem apkopots 12.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

SECINĀJUMS: Tehniski vienkāršākie un izmaksu ziņā efektīvākie notekūdeņu dūņu 
pārstrādes risinājumi ir mehāniski atūdeņotu notekūdeņu dūņu izturēšana 12 
mēnešus (aukstā fermentācija) un notekūdeņu dūņu kompostēšana. Šāda 
notekūdeņu dūņu pārstrāde veicina arī otrreizējo izejmateriālu noietu un pieļauj 
pārstrādātas notekūdeņu dūņas izmantot kā augu barošanās elementu resursu 
augsnē, veicinot Eiropas Zaļā kursa īstenošanu. 

Lokālos gadījumos pie noteiktiem apstākļiem var tikt izmantota arī notekūdeņu 
dūņu mezofīlā anaerobā apstrāde, jo īpaši, ja ir pieejami efektīvi digestāta 
utilizācijas risinājumi, vai citi tehniski un lokālai dūņa centra situācijai atbilstoši 
un ekonomiski pamatoti risinājumi. 
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 12.attēls. Alternatīvu grupas “C” izvērtējuma kopsavilkums 
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Notekūdeņu dūņu apstrādes un pārstrādes centralizācijas alternatīvas 

Alternatīvu analīzes laikā konstatēts, ka pārstrādātu notekūdeņu dūņu iestrādei 
augsnē izvirzītās kvalitātes prasības nav iespējams nodrošināt katrās NAI, kurās tās 
rodas. Notekūdeņu dūņu pārstrādes alternatīvu novērtējumā secināts, ka racionāla 
notekūdeņu dūņu apstrāde un pārstrāde ir iespējama tikai no noteikta minimālā 
pārstrādājamā materiāla apjoma, kas ir aptuveni 1 000 m3 slapju notekūdeņu dūņu 
gadā. Vienlaikus secināts, ka arī šāds minimālais pārstrādājamais materiāla apjoms ir 
vērtējams, kā pārāk mazs, lai nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu, jo pie minimālā pārstrādes apjoma apsaimniekošanas izmaksas ir 
vairākkārt augstākas, nekā notekūdeņu dūņu pārstrādei lielos notekūdeņu dūņu 
centros.  

Alternatīvu grupā “D” vērtētajās alternatīvās paredzēts vienots pamata 
risinājums – novada administratīvajā teritorijā radītās notekūdeņu dūņas jākoncentrē 
attiecīgā novada lielākajās NAI, kur tās jāapstrādā (mehāniski jāatūdeņo, tai skaitā 
izmantojot mobilās atūdeņošanas iekārtas), un pēc tam nogādā notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centrā. Notekūdeņu dūņu pārstrādes centri nodrošina visu notekūdeņu 
dūņu atbilstošu pārstrādi un utilizāciju.  

Notekūdeņu dūņu pārstrādes centru alternatīvas novērtē dažādus 
centralizācijas risinājumus, lai noteiktu efektīvāko un piemērotāko notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centru skaitu. Veicot alternatīvu izvērtējumu un salīdzinošo analīzi, 
secināms, ka atbilstošākā ir alternatīva “D5”, kas paredz 26 notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centru izveidi visā Latvijā (centru un tiem piederīgo pašvaldību jeb reģionu 
izvietojums 14. un 14a. attēlā). Visas 26 dūņu pārstrādes centru izveides vietas ir 
vērtētas arī individuāli, izskatot risinājumus par to apvienošanu ar kādu citu tuvāk 
esošo dūņu pārstrādes centru. Izvērtējuma kopsavilkums ar būtiskākajām katras 
alternatīvas priekšrocībām, trūkumiem un riskiem apkopots 13.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

4.5. 

SECINĀJUMS: Visu Latvijas notekūdeņu dūņu savākšanu un pārstrādi visvienkāršāk 
un izmaksu ziņā efektīvāk ir nodrošināt 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centros. 
Pie esošās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas struktūras un 
sadalījuma, kā arī, ievērojot izvēlētos notekūdeņu dūņu pārstrādes un utilizācijas 
risinājumus, 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centru izveide uzskatāma par 
piemērotāko notekūdeņu dūņu centralizācijas risinājumu. Lai arī Stratēģijas 
ietvaros izmaksas aprēķinātas pie vienota tehnoloģiskā risinājuma, kas izmaksu 
ziņā visefektīvāk nodrošina nepieciešamo pārstrādes līmeni, faktiskais notekūdeņu 
dūņu centrā izmantojamais tehnoloģiskais risinājums vai notekūdeņu dūņu 
pārstrādes veids, izvērtējams, veicot tehniski ekonomisko analīzi un ņemot vērā 
faktisko notekūdeņu dūņu apjomu, esošo infrastruktūru un citus apstākļus, lai 
nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvāko un konkrētam centram piemērotāko 
risinājumu. 
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13.attēls. Alternatīvu grupas “D” izvērtējuma kopsavilkums 
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14.attēls. Notekūdeņu dūņu centru izvietojums alternatīvai “D5” 
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14a.attēls. Notekūdeņu dūņu centru apkalpotie reģioni alternatīvai “D5” 
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Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas institucionālās pārvaldības 

Ņemot vērā izvēlētos notekūdeņu dūņu pārstrādes, utilizācijas un 
centralizācijas risinājumus, būtiska ir atbilstoša un piemērota notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas institucionālās pārvaldības risinājuma izvēle. Alternatīvu analīzē 
novērtētas iespējas notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši katras pašvaldības 
individuālajiem lēmumiem, veidot vienotu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
sistēmu vienas pašvaldības ietvaros, veidot jaunu notekūdeņu dūņu pārstrādes centru 
operatoru reģionālā vai valsts mērogā, vai dibināt vienu kopēju SPS valsts mērogā. 
Izvērtējuma kopsavilkums ar būtiskākajām katras alternatīvas priekšrocībām, 
trūkumiem un riskiem apkopots 15.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

4.6. 

SECINĀJUMS: Efektīvākais un esošajā SPS organizācijā piemērotākais notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas institucionālās pārvaldības risinājums ir vienota 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošana pašvaldības ietvaros, kas paredz kādu no 
novadā esošajiem SPS noteikt par galveno un vienīgo uzņēmumu visu novada 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā. 
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15.attēls. Alternatīvu grupas “E” izvērtējuma kopsavilkums 
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Kopsavilkums par notekūdeņu dūņu centralizācijas, apstrādes, pārstrādes un 

utilizācijas alternatīvām 

Apkopojot veikto izvērtējumu un tā secinājumus, iespējams apzināt labākos 
alternatīvos risinājumus katrā alternatīvu grupā, kas veidos Latvijas notekūdeņu dūņu 
stratēģijas kopējo risinājumu. 16.attēlā apkopota informācija par alternatīvu 
novērtējuma rezultātiem, norādot katras alternatīvas piemērotību un izmantojamību 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, kā arī norādot tās alternatīvas, kas veidos kopējo 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeli.  

Atbilstoši novērtējumam, ir izvēlēts risinājums, ka notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu veic SPS ietvarā. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis 
paredz, ka katra pašvaldība pieņem lēmumu par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu 
atbildīgo SPS pašvaldības teritorijā, vienlaikus sniedzot atbalstu SPS atbilstošas 
notekūdeņu dūņu apstrādes un pārstrādes infrastruktūras izveidei. Par notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanu noteiktais atbildīgais SPS nodrošina, ka pašvaldības teritorijā 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajās NAI radītās 1. - 
4.klases notekūdeņu dūņas koncentrē pašvaldības lielākajās NAI, kur veic to sākotnējo 
apstrādi (mehānisku atūdeņošanu). Par notekūdeņu dūņu atbildīgais SPS visas 
savāktās un atūdeņotās notekūdeņu dūņas no pašvaldības lielākajām NAI nogādā 
tuvākajā no 26 dūņu pārstrādes centriem. Savukārt notekūdeņu dūņu pārstrādes 
centri nodrošina, ka pārstrādātās notekūdeņu dūņas, pēc to izturēšanas 12 mēnešus 
(aukstā fermentācija) vai kompostēšanas, tiek atbilstoši testētas pirms to iestrādes 
augsnē, tām sagatavo kvalitātes apliecības, un sniedz precīzu informāciju valsts 
statistikas pārskatā “2-Ūdens”.  Lai arī Stratēģijas izmaksas aprēķinātas pie vienota 
tehnoloģiskā risinājuma (aukstā fermentācija un kompostēšana), kas izmaksu ziņā 
visefektīvāk nodrošina nepieciešamo pārstrādes līmeni, faktiskais notekūdeņu dūņu 
centrā izmantojamais tehnoloģiskais risinājums vai notekūdeņu dūņu pārstrādes 
veids, izvērtējams veicot tehniski ekonomisko analīzi un ņemot vērā faktisko 
notekūdeņu dūņu apjomu, esošo infrastruktūru un citus apstākļus, lai nodrošinātu 
izmaksu ziņā efektīvāko un konkrētam centram piemērotāko risinājumu, vienlaikus 
nodrošinot visu dūņu nonākšanu dūņu centrā un atbilstošu pārstrādi un utilizāciju. 

Vienlaikus notekūdeņu dūņu centralizēšana 26 centros ļaus efektīvāk piemērot 
visu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomu jaunām normatīvo aktu prasībām, kas 
nākotnē varētu stāties spēkā, piemēram attiecībā uz farmācijas vielu atlikumiem, 
mikroplastmasas piesārņojumu, SEG emisiju samazinājumu u.c. 

 

 

4.7. 
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16.attēls. Alternatīvu izvērtējuma kopsavilkums 
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Alternatīvu analīzē ir vērtētas arī visu atsevišķo alternatīvu kapitālo investīciju 
izmaksas un uzturēšanas izmaksas. Ņemot vērā labākos alternatīvos risinājumus, kas 
iekļaujami Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelī, nepieciešamais 
kapitālo ieguldījumu apjoms un ikgadējo uzturēšanas izmaksu apjoms ir sniegts 
5.tabulā. 

5.tabula. Notekūdeņu dūņu apstrādei un pārstrādei nepieciešamās ikgadējās uzturēšanas 
izmaksas un kapitālās investīcijas, EUR 

  
Notekūdeņu 

dūņu savākšana 
un atūdeņošana 
novadu centros 

 26 notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centru 

ekspluatācijas, pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu utilizācijas 

un infrastruktūras izveides 
kapitālo ieguldījumu izmaksas 

  

 
Notekūdeņu dūņu centru darbības ikgadējās 
izmaksas, EUR gadā 

1 189 775 3 790 609 

Notekūdeņu dūņu (30% sausna) utilizācijas 
izmaksas, EUR gadā 

n/a 
80 399 (izvešana iestrādei 

augsnē) 
Notekūdeņu dūņu centra darbības ikgadējās 
izmaksas t.sk. utilizācija, EUR gadā 1 189 775 3 871 009 

Ikgadējās izmaksas par 1 m3 slapju 
notekūdeņu dūņu (1% sausna), EUR 1,00 3,27 
Ikgadējās izmaksas par 1 m3 notekūdeņu 
(pieņemot, ka 1 m3 slapju dūņu rodas no  
44m3 notekūdeņu), EUR gadā 0,02 0,07 
Kapitālo investīciju izmaksas, EUR 24 332 356 47 146 462 
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Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas apraksts

 Stratēģija ir izstrādāta, ievērojot iepriekš izvirzīto Vīziju un mērķus, kā arī 
ņemot vērā alternatīvu analīzē izskatītās alternatīvas atsevišķiem notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesa posmiem. Stratēģijas jeb notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas jomas stratēģiskā attīstības virziena apraksts, ieviešanas plāns un 
citi būtiski aspekti tās īstenošanai, iekļauti šajā un turpmākajās nodaļās. 

5.1.1. Stratēģijas vispārējs apraksts 

 Atbilstoši Stratēģijas 4.nodaļā “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
alternatīvo risinājumu izvērtējums” veiktajam izvērtējumam un secinājumiem par 
labāko alternatīvu dažādos notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas procesa posmos, 
secināms, ka Latvijas apstākļiem un situācijai atbilstošākais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis jeb Stratēģija sastāv no savstarpēji neatdalāmām un kopēji 

5.1. 
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īstenojamām aktivitātēm katrā notekūdeņu apsaimniekošanas posmā (skatīt 
17.attēlu).  

 

17.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas principiālā procesu blokshēma 

Stratēģiju raksturo 17.attēlā iekļautās apsaimniekošanas darbības, kas ļauj definēt un 
noteikt kopējo dūņu apsaimniekošanas modeli (skatīt 18.attēlu): 

CENTRALIZĀCIJA – lai notekūdeņu dūņu apstrāde un pārstrāde būtu efektīva, tās ir 
nepieciešams koncentrēt atbilstoši aprīkotos dūņu pārstrādes un apstrādes centros, 
ko Stratēģijas ietvaros plānots veidot 2 līmeņos: 

a) katras pašvaldības teritorijā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanā iesaistītajās NAI radītās 1. - 4.klases notekūdeņu dūņas tiek 
transportētas uz pašvaldības lielākajām NAI (koncentrētas), kurās tiek veikta to 
apstrāde (atūdeņošana), ja nepieciešams. Uz 41 pašvaldības lielāko NAI 
jānogādā ~ 97 tūkst. t slapju notekūdeņu dūņu (1% sausna), kas ir 8.15 % no 
kopējā radītā notekūdeņu dūņu apjoma. No NAI kurās radīto slapjo notekūdeņu 
dūņu apjoms pārsniedz 1000 m3/gadā (66 NAI), pirms transportēšanas uz 
novada lielākajām NAI, jāveic notekūdeņu dūņu atūdeņošana (vismaz 18 % 
sausna), lai nodrošinātu ekonomiski pamatotas transportēšanas izmaksas, bet 
no pārējām NAI notekūdeņu dūņas nogādā slapjas (1 % sausna). Atūdeņošanā 
var izmantot arī mobilas atūdeņošanas iekārtas, veicot atūdeņošanu vairākās 
novada NAI, bez stacionārās infrastruktūras. 5.klases notekūdeņu dūņas 
jāapsaimnieko atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem un 
jāapglabā bīstamo atkritumu poligonā. 

b) visas savāktās un atūdeņotās notekūdeņu dūņas nogādā vienā no 26 dūņu 
pārstrādes centriem (skatīt 14.attēlu), ja atbilstošās pašvaldības lielākajās NAI 
nav šāds centrs. Pašvaldība nosaka par notekūdeņu dūņu savākšanu un 
apsaimniekošanu atbildīgo ūdenssaimniecības SPS, kas nodrošina notekūdeņu 
dūņu savākšanu un apstrādi pašvaldības teritorijā un notekūdeņu dūņu nogādi 
noteiktajā pārstrādes centrā, ja nepieciešams. No 15 pašvaldību lielākajām NAI 
atūdeņotas dūņas (vismaz 18% sausna) nogādā pārstrādei uz vienu no 26 
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notekūdeņu dūņu centriem, veidojot transportējamo atūdeņoto notekūdeņu 
dūņu apjomu ~ 5 tūkst. t/gadā. Attālums līdz notekūdeņu dūņu pārstrādes 
centram ir 13 – 55 km (vienā virzienā), kas noteikts, veicot tehniski un 
ekonomiski pamatotu analīzi30. Ārējais publiskais finansējums (ES fondu u.c.) 
pieejams notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un savākšanas infrastruktūras izveidei 
visās pašvaldībās par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbildīgajam SPS un 
NAI saskaņā ar Stratēģijā iekļautajiem principiem un balstoties uz pašvaldību 
pieņemtajiem lēmumiem par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas organizāciju. 

Lai nodrošinātu nepieciešamo centralizācijas līmeni, ir nepieciešams pilnveidot 
tiesisko regulējumu attiecībā uz pašvaldības pienākumu pieņemt lēmumu par 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbildīgo SPS, kā arī izveidot atbilstošu 
notekūdeņu dūņu savākšanas un apstrādes infrastruktūru pašvaldības ietvaros, un 
pārstrādes infrastruktūru alternatīvu analīzē izvēlētajos centros. Centralizācijas līmeņa 
nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras apjomi un izmaksas apkopotas 
5.2.nodaļā, bet infrastruktūras izveidei jānodrošina ārējā publiskā finansējuma 
pieejamība. 

PĀRSTRĀDE – Notekūdeņu dūņu pārstrādi veic ne vairāk kā 26 dūņu pārstrādes 
centros, kas izvietoti pie 4.5.nodaļā noteikto novadu NAI vai tām pieguļošajās 
teritorijās un, kurus apsaimnieko attiecīgo NAI operators – ūdenssaimniecības SPS. 
Izvēlētais centru skaits pie pašreizējā notekūdeņu dūņu apjoma, novērtētā pārstrādes 
izmaksu apmēra un utilizācijas iespējām nodrošina izmaksu ziņā efektīvāko un 
ilgtspējīgāko notekūdeņu dūņu pārstrādi. 26 notekūdeņu dūņu centros pārstrādā visas 
Latvijas sadzīves NAI bioloģiskajos attīrīšanas procesos radītās notekūdeņu dūņas 
(~1.19 milj. t/gadā (1% sausne)), kas centros nonāk kā ~66 tūkst. t/gadā mehāniski 
atūdeņotas (vismaz 18% sausna) notekūdeņu dūņas. Minētais notekūdeņu dūņu 
apjoms norādīts bez BAS “Daugavgrīva” radītā notekūdeņu dūņu apjoma.  

Notekūdeņu dūņu centrā, pieņemot notekūdeņu dūņas no cita SPS, par 
pakalpojumu nosaka maksu, kas ietver visas ar notekūdeņu dūņu pārstrādi un 
utilizāciju saistītās izmaksas. Ieteicamais notekūdeņu dūņu pārstrādes veids – 
mehāniski atūdeņotu notekūdeņu dūņu izturēšana vismaz 12 mēnešus (aukstā 
fermentācija) vai to kompostēšana. Šos vai citus notekūdeņu dūņu pārstrādes veidus 
izvēlas attiecīgā notekūdeņu dūņu centra operators, ņemot vērā faktiskos apstākļus, 
infrastruktūru un notekūdeņu dūņu apjomu, izvēloties ekonomiski un tehniski 
pamatotāko risinājumu. 

Ārējam publiskajam finansējumam (ES fondu u.c.) ir jābūt pieejamam 
notekūdeņu dūņu pārstrādei nepieciešamās infrastruktūras attīstībai noteiktajos 26 
notekūdeņu dūņu centros, ievērojot Stratēģijā noteikto izmaksu apjomu (skatīt 
5.2.nodaļā). 

                                                             
30 Stratēģijas 4.pielikums 
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Stratēģijā īstenojamā notekūdeņu dūņu pārstrādes risinājuma ieviešanai 
nepieciešams pilnveidot ūdenssaimniecības nozares tiesisko regulējumu, nosakot 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas centrus, to operatoru pienākumus un tiesības, 
vienlaikus uzliekot par pienākumu noteiktā reģiona notekūdeņu dūņas nogādāt 
pārstrādes centrā. Nepieciešams precizēt sabiedrisko pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodiku, paredzot tiesības ūdenssaimniecības SPS nodrošināt 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sabiedriskos pakalpojumus citiem 
ūdenssaimniecības SPS un attiecīgās izmaksas iekļaut notekūdeņu apsaimniekošanas 
pakalpojuma tarifos. Stratēģijā noteiktajos notekūdeņu dūņu pārstrādes centros 
jāizveido atbilstoša infrastruktūra, pirms tās izveides veicot detalizētu centra tehniski 
ekonomisko novērtējumu, lai precīzi noteiktu nepieciešamās infrastruktūras apjomu, 
izmaksas un tehniskos risinājumus, un novērtētu labākās pieejamās tehnoloģijas 
izvirzīto pārstrādes risinājumu izvēlē. 

UTILIZĀCIJA – Pārstrādātās notekūdeņu dūņas vai to kompostu pēc atbilstošas 
testēšanas un kvalitātes apliecības sagatavošanas nogādā vai nodod klientam to 
iestrādei augsnē. Pārstrādāto notekūdeņu dūņu vai to komposta testēšanu organizē 
un veic SPS, savukārt augsnes testēšanu organizē un veic klients, bet piegādi līdz 
iestrādes vietai pēc vienošanās veic SPS vai klients. Iestrādi augsnē veic notekūdeņu 
dūņu saņēmējs – klients. Stratēģijas alternatīvu analīzē novērtētais nepieciešamais 
zemju apjoms, pieņemot, ka visas pārstrādātās notekūdeņu dūņas iestrādā 
lauksaimniecības zemēs ir apmēram 20 tūkst. ha, bet līdz 30 km attālumam no 26 
notekūdeņu dūņu centriem pieejamais lauksaimniecības zemju apmērs ir ~900 tūkst. 
ha, kas apliecina, ka fiziski ir plaši pieejamas teritorijas notekūdeņu dūņu utilizācijai un 
izmantošanai kā augu barošanās elementu resursam augsnē (skatīt 14.attēlu). 
Notekūdeņu dūņu iestrāde augsnē, atkarībā no centrā pārstrādātā notekūdeņu dūņu 
apjoma, ir iespējama 20-30km attālumā no notekūdeņu dūņu centra, jo šādā attālumā 
ir pietiekamas zemju platības visu notekūdeņu dūņu utilizācijai. Notekūdeņu dūņu 
utilizācijai nepieciešamā lauksaimniecības zemju platība noteiktajā attālumā svārstās 
no 0.24% līdz 21.37% no kopējā šajā attālumā esošā lauksaimniecības zemju apjoma, 
bet vidēji ir 3.75%, kas nozīmē, ka faktiskā zemju pieejamība ir vēl plašāka, ņemot vērā, 
ka notekūdeņu dūņas vai to kompostu ir iespējams iestrādāt ne tikai lauksaimniecības 
zemju augsnē. 

Neskatoties uz būtisko pārstrādātu notekūdeņu dūņu utilizācijas potenciālu, tā 
izmantošana līdz šim ir bijusi apgrūtināta dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā, procesa 
organizācijas neizpratnes, vājas kontroles un uzraudzības dēļ, līdz ar to Stratēģijā 
izvēlētā efektīvākā notekūdeņu dūņu utilizācijas risinājuma – iestrāde augsnē, 
īstenošanai ir nepieciešams veikt būtiskus uzlabojumus notekūdeņu dūņu kā augu 
barošanās elementu resursa atpazīstamībai. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams 
piemērot notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecību saturu to izmantošanas veidam un 
tajās iekļaut informāciju par tādiem kvalitātes aspektiem, kas ir nozīmīgi un būtiski 
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lauksaimniecībā. Vienlaikus jānodrošina augsnes un pārstrādāto notekūdeņu dūņu 
kvalitātes kontrole, lai nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Papildus 
jāīsteno pastāvīgi un regulāri sabiedrības informēšanas pasākumi un pētījumi par 
notekūdeņu dūņu ietekmi uz augsni, tās auglību un iespējamiem alternatīviem 
notekūdeņu dūņu izmantošanas veidiem. Kamēr notekūdeņu dūņas nav sabiedrībā 
plaši pazīstams, kā labs un efektīvs augsnes bagātināšanas līdzeklis, joprojām pastāv 
risks, ka dūņu izmantotājs – klients, var lūgt segt pārstrādātu notekūdeņu dūņu vai to 
komposta piegādi līdz attiecīgajām iestrādes vietām. 

ORGANIZĀCIJA – Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, tāpat kā līdz šim, tiek veikta kā 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu daļa, bet par procesa organizāciju 
atbildīgs ūdenssaimniecības SPS, kam šīs funkcijas ar attiecīgu līgumu deleģē 
pašvaldība. Pašvaldības līmenī par notekūdeņu dūņu savākšanu un apsaimniekošanu 
atbildīgs viens SPS, bet sadarbība starp dažādiem SPS notiek uz komercdarbības 
nosacījumiem, saskaņā ar savstarpējo vienošanos starp uzņēmumiem. Vienlaikus, 
ņemot vērā pakalpojuma sabiedrisko nozīmi, atsevišķus vienošanās starp 
uzņēmumiem un pašvaldībām iekļaujamos nosacījumus (peļņas %, ilgums u.c.) 
ierobežo ārējais normatīvais akts un pašvaldību lēmumi par savstarpējo sadarbību. 
Visa notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas procesa uzraudzību un tiesiskajā regulējumā 
noteikto prasību ievērošanu, tāpat kā līdz šim, nodrošina Valsts vides dienests. 

Iekļaujot labākās tehniskās, tehnoloģiskās, kā arī organizatoriskās alternatīvas, 
ir iespējams noteikt efektīvāko un piemērotāko Latvijas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modeli (skatīt 18.attēlu). 

 

18.attēls. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis 

Ņemot vērā esošās situācijas novērtējumu - SIA “Rīgas ūdens” jau šobrīd veic 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu tādā apjomā un kvalitātē, kādu Latvijā ir 
paredzēts sasniegt pēc notekūdeņu dūņu stratēģijas ieviešanas. Visas BAS 
“Daugavgrīva” radušās notekūdeņu dūņas tiek apstrādātas un pastrādātas atbilstoši 
normatīvajam regulējumam un kvalitātes prasībām, līdz ar to iespējams secināt, ka 
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notekūdeņu dūņu apsaimniekošana BAS “Daugavgrīva” tiek īstenota atbilstoši 
Stratēģijā iekļautajai vīzijai un mērķim. 

Balstoties uz pieejamo informāciju31 par SIA “Rīgas ūdens” attīstības plāniem 
saistībā ar BAS “Daugavgrīva”32 ir uzsākti darbi, lai nodrošinātu, ka visas notekūdeņu 
dūņas tiktu pārstrādātas metāntenkos - ir sagatavots tehniskais projekts 2 metāntenku 
izbūvei. Tuvākajā laikā SIA “Rīgas ūdens” plāno arī īstenot iepirkumu “Dūņu 
apsaimniekošanas stratēģijas tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādi”, kura 
ietvaros tiks identificēti atbilstošākie un ilgtspējīgākie notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas risinājumi tieši BAS “Daugavgrīva”. Īstenojot abas aktivitātes, tiks 
nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, kas ne tikai ir atbilstoša šī brīža 
normatīvajam regulējumam, bet arī pārsniedzot līdz šim identificēto vīziju, mērķus un 
uzdevumus, kas saistīti ar atbilstošu notekūdeņu dūņu apstrādi, pārstrādi un utilizāciju 
un attiecināmi uz pārējo Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu. Ņemot vērā 
minēto, Stratēģijā izvēlētais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis un plānotie 
pasākumi notekūdeņu dūņu centru izveidei neiekļauj BAS “Daugavgrīva” radīto 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas procesu pilnveidošanu, kas skatāmi autonomi, 
atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” plānotajam pētījumam. Vienlaikus ieteiktie un plānotie 
grozījumi normatīvajā regulējumā veicinās un ietekmēs arī BAS “Daugavgrīva” radīto 
notekūdeņu izmantošanu. 

5.1.2. Stratēģijas īstenošanas vieta 

Stratēģijas īstenošanas vieta ir visa valsts teritorija, izņemot BAS “Daugavgrīva” 
apkalpoto teritoriju, kurā Stratēģijā netiek plānoti specifiski pasākumi, vienlaikus 
Stratēģijā plānotās izmaiņas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas normatīvo aktu 
regulējumā, ietekmēs arī BAS “Daugavgrīva” radīto notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu. Stratēģijā definētais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis 
īstenojams esošo NAI teritorijā vai tiem pieguļošajās teritorijās, vai līdz šim 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā izmantotajā infrastruktūrā un zemes vienībās. 
Gadījumos, kad minētās teritorijas nav iespējams izmantot vai tās nav pietiekamas, 
nepieciešamā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra var tikt izvietota arī 
citos zemes gabalos, nodrošinot, ka šādas darbības atbilst attiecīgās pašvaldības 
teritorijas plānojumā atļautajam lietošanas veidam. Stratēģijā paredzēto 26 
notekūdeņu dūņu centru izveidei primāri izmantojamas zemes vienības vai to daļas, 
kurās ir esoša, nolietota ūdenssaimniecības infrastruktūra, tādējādi nodrošinot arī 
degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu saimnieciskajā apritē. Esošie 
ūdenssaimniecības elementi, pēc iespējas iekļaujami jaunās infrastruktūras attīstībā. 

Izvērtējot lielāko plānoto notekūdeņu dūņu centru izvietojumu, secināts, ka to 
tuvumā ir pieejamas SPS apsaimniekotas vai pašvaldībai piederošas zemes vienības, 
                                                             
31 Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2021.gada 5.februārī izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja 
Nr. RI19IB0008; 
32 SIA “Rīgas ūdens” 2021.gada 6.jūlija vēstule Nr.07/02 Stratēģijas sagatavotājiem 
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kurās var tikt veikta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai nepieciešamās 
infrastruktūras izvietošana un zemesgabalu iegāde investīciju veikšanai nebūs 
nepieciešama. 

Ievērojot, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra prioritāri 
izvietojama esošo NAI tuvumā vai esošās notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras vietā, tad nav sagaidāma negatīva ietekme uz teritoriju kopējo 
attīstību, bet esošo nolietoto elementu sakārtošana un demontāža nodrošinās 
teritoriju revitalizāciju un attīstību, kā arī samazinās būvniecības ietekmi uz augsni. 

5.1.3. Stratēģijas ilgtspējas raksturojums un atbilstība ilgtspējīgas attīstības plānošanas mērķiem 

Definējot Stratēģijas Vīziju un Misiju, tika ņemti vērā starptautiskajos un 
nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu ietvaros nospraustie ilgtspējīgās attīstības 
mērķi, kas paredz, ka tautsaimniecībai kopumā jāvirzās uz aprites ekonomikas principu 
ieviešanu visās ekonomikas nozarēs, vienlaikus, turpinot nodrošināt cilvēka veselības 
un dabas vides drošību. Vērtējot definēto notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeli 
jeb stratēģisko attīstības virzienu secināts, ka tas atbilst un veicina ES ilgtspējīgas 
attīstības politikas ieviešanu. Atbilstību būtiskākajiem ES un Latvijas attīstības 
plānošanas dokumentiem (1.pielikums) un ilgtspējas principiem skatīt 6.tabulā. 

6.tabula: Stratēģijas ilgtspējas raksturojums 

Dokuments 
Dokumentā izvirzītie mērķi, attīstības 

virzieni, principi un nosacījumi 
Stratēģijas ietekme vai atbilstība 

ANO Ilgtspējīgas 
attīstības mērķi, 
Mūsu pasaules 
pārveidošana: 
ilgtspējīgas attīstības 
programma 2030. 
gadam 

8.mērķis. Veicināt noturīgu, iekļaujošu 
un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, 
pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
visiem; 
11.mērķis. Padarīt pilsētas un 
apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, 
elastīgas un ilgtspējīgas; 
12.mērķis. Nodrošināt ilgtspējīgus 
patēriņa un ražošanas modeļus; 
15.mērķis. Aizsargāt, atjaunot un 
veicināt sauszemes ekosistēmu 
ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi 
apsaimniekot mežus, apkarot 
pārtuksnešošanos un novērst zemes 
degradāciju, veicināt tās atjaunošanu 
un apstādināt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu. 

Stratēģijā paredzētais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis ir vērsts un veicina 
virzību uz vismaz četru norādīto ANO Ilgtspējīgas 
attīstības mērķu ieviešanu Latvijā, jo 
notekūdeņu dūņu kā ūdenssaimniecības 
nozares blakusprodukta pārstrāde un atkārtota 
atgriešana ekonomikā ne tikai nodrošina, ka 
pilsētas un apdzīvotas vietas kļūst ilgtspējīgākas, 
jo rada mazākas negatīvas un neatgriezeniskas 
vides ietekmes, bet arī tās radītie atlikumi tiek 
izmantoti kā resursi lauksaimnieciskajā 
ražošanā. Stratēģija vērsta uz aprites jeb 
cikliskās ekonomikas attīstību, kad vienas 
nozares blakusprodukts tiek izmantoti kā citas 
nozares ražošanas izejviela un resurss. Stratēģija 
veicina arī ilgtspējīgas lauksaimniecības un 
zemes izmantošanas attīstību, jo nodrošina augu 
barošanās elementus un minerālvielas, tai skaitā 
mikroelementus, kam ir vietēja izcelsme un ļauj 
samazināt mākslīgo un ārpus valsts iegūto  
mēslošanas līdzekļu izmantošanu. 

Eiropas zaļais kurss 

-) mazināt atkritumu daudzumu, bet 
gadījumos, kad no atkritumiem nevar 
izvairīties, jāatgūst to ekonomiskā 
vērtība un jānovērš vai līdz 
minimumam jāsamazina to ietekme uz 
vidi un klimata pārmaiņām. 

Ieteiktais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
modelis pilnā apmērā atbilst Eiropas Zaļā kursa 
un Aprites ekonomikas rīcības plāna mērķiem 
attiecībā uz atkritumu jeb saimnieciskās 
darbības atlikumu ekonomiskās vērtības 
atgriešanu, un ietekmes uz vidi un klimata 
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Dokuments 
Dokumentā izvirzītie mērķi, attīstības 

virzieni, principi un nosacījumi 
Stratēģijas ietekme vai atbilstība 

-) tiekties uz nulles piesārņojumu ar 
mērķi panākt no toksikantiem brīvu vidi 

pārmaiņām mazināšanu, jo notekūdeņu dūņu 
apjomu samazināt tiešā veidā nav iespējams un 
Stratēģija to neparedz, taču tā nodrošina, ka 
visas atbilstošās kvalitātes notekūdeņu dūņas 
tiek savāktas, pārstrādātās, un tajās esošie 
resursi atgriezti ekonomiskajā apritē. 
Notekūdeņu dūņu un to komposta iestrāde 
augsnē plānota stingri ievērojot izvirzītos 
nosacījumus, gan par iestrādes daudzumu, laiku 
un iestrādes veidu, tādējādi līdz minimumam 
novēršot riskus par augsnes, virszemes ūdeņu 
piesārņojumu ar augu barošanās elementiem, 
mikroelementiem un smagajiem metāliem, ko 
notekūdeņu dūņas normatīvajos aktos 
pieļaujamā daudzumā var saturēt. 
Notekūdeņu dūņu un to komposta iestrāde 
augsnē tās bagātināšanai (mēslošanai), ko 
paredz izvirzītā Stratēģija, nodrošina, ka to 
ilgtspējīga izmantošana lauksaimniecībā 
samazina vajadzību pēc minerālmēsliem, kuru 
ražošana un lietošana negatīvi ietekmē vidi un ir 
atkarīga no fosfātiežu importa. 
 

ES Rīcības plāns 
pārejai uz aprites 
ekonomiku 

-) no atkritumiem līdz resursiem. 
Aprites ekonomikā materiāli, kurus var 
pārstrādāt, atkal jāatgriež ekonomikā 
kā jaunas izejvielas, palielinot apgādes 
drošību.  
-) pārstrādātas barības vielas ir svarīga 
otrreizējo izejvielu kategorija, kurai ir 
nepieciešams izstrādāt kvalitātes 
standartus, lai tās var izmantot kā 
mēslošanas līdzekļus.  

 
 
 
Jauns aprites 
ekonomikas rīcības 
plāns. Par tīrāku un 
konkurētspējīgāku 
Eiropu 
 
 
 

-) nākamajā desmitgadē samazināt 
patēriņa pēdu un divkāršot apritīgo 
materiālu izmantošanas rādītājus 

Bioloģiskās 
daudzveidības 
stratēģija 
2030.gadam un 
Stratēģija “No lauka 
līdz galdam” 

 
-) panākt, ka slāpekļa un fosfora 
piesārņojums, kas rodas no mēslošanas 
līdzekļiem, nokrītas līdz nullei. Tas 
sasniedzams, vismaz par 50% 
samazinot barības vielu zudumus un 
vienlaikus gādājot, lai nepasliktinātos 
augsnes auglība.  
-) uzlabot ūdens kvalitāti un samazināt 
emisijas, izvirzot nepieciešamību par 
50% samazināt barības vielu zudumu 
augsnē, vienlaikus nepasliktinot 
augsnes auglību un veicinot bioloģisko 
lauksaimniecību.  
 
 

Notekūdeņu dūņu stratēģiskais attīstības 
virziens paredz, ka notekūdeņu dūņas un to 
komposts tiek iestrādāts augsnē gan 
lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā kā augu 
barošanās elementu avots, kas ļauj samazināt 
citu, tai skaitā mākslīgo mēslošanas līdzekļu 
izmantošanu, kā arī nodrošina, ka notekūdeņu 
dūņās esošie augu barošanās elementi nenonāk 
augsnē, virszemes ūdeņos, kur negatīvi ietekmē 
to kvalitāti. Notekūdeņu dūņās esošie augu 
barošanās elementi ir organiski saistītā formā, 
tādējādi nav tik viegli izskalojamas no augsnes kā 
mākslīgie minerālmēsli, un ir efektīvi 
uzņemamas augos un piesaistāma augsnes 
struktūrā. Turklāt notekūdeņu dūņas kā 
organiskais mēslojums ir ar pozitīvu ilgtermiņa 
ietekmi uz augsnes auglību. Stratēģija tuvina 
Latviju Bioloģiskās daudzveidības un 
bioekonomikas stratēģijas mērķu izpildei, jo ļauj 
ražot vairāk ar mazākiem līdzekļiem un mazāku 
pirmējo resursu izmantošanas nepieciešamību. 

 
 
Eiropas 
bioekonomikas 
stratēģija 

 
-) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, 
zvejniecībai un akvakultūrai ir 
nepieciešami vairāki būtiski un 
ierobežoti resursi, lai varētu ražot 
biomasu, piemēram, zeme, jūras 
teritorijas, auglīgas un produktīvas 
augsnes, ūdens un veselīgas 
ekosistēmas, kā arī tādi resursi kā 
minerāli un enerģija mēslojuma 
ražošanai, līdz ar to jāierobežo to 
izmantošana un ES ir "jāražo vairāk ar 
mazākiem līdzekļiem" un jārada 
ilgtspējīga lauksaimniecība, zvejniecība 
un akvakultūra. 
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Dokuments 
Dokumentā izvirzītie mērķi, attīstības 

virzieni, principi un nosacījumi 
Stratēģijas ietekme vai atbilstība 

Klimata un enerģijas 
ietvars Enerģija 2030 
un Enerģētikas 
ceļvedis līdz 2050. 
gadam 

līdz 2050. gadam samazināt CO2 
emisijas līdz 80%. 

Stratēģijā plānotais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis neparedz tiešas 
darbības CO2 emisiju samazināšanai, vienlaikus 
tai ir netieša pozitīva ietekme uz šādu emisiju 
samazināšanu, jo notekūdeņu dūņās ieslēgtie 
augu barošanās elementi un CO2 tiek atkārtoti 
uzņemts augu dzīves ciklā, un nerada atmosfērā, 
papildus emisijas bet mazinot mākslīgo 
minerālmēslu izmantošanu, samazinās ar to 
ieguvi, ražošanu, piegādi un iestrādi saistītās CO2 

emisijas. 
Vienlaikus veicot notekūdeņu dūņu 
kompostēšanu aerobos apstākļos mazinās to 
izdalītās emisijas33;34, salīdzinot ar slapju dūņu 
pagaidu uzglabāšanu, jo kompostēšanas laikā 
metāna emisijas ir mazākas par 1% vai dažiem % 
no sākotnējā oglekļa satura masā35. 

ES metāna emisiju 
mazināšanas 
stratēģija 

Veicināt biogāzes ieguvi un 
izmantošanu, īpaši no tādiem 
lauksaimniecības atkritumiem vai 
atlikumus, kas emitē daudz metāna 
(atkritumu nozare, lauksaimniecības 
atlikumi, notekūdeņu dūņas u.c.) 

Stratēģija primāri neparedz notekūdeņu dūņu 
pārstrādi biogāzē, bet gadījumos, kad 
notekūdeņu dūņas tiek pārstrādātas biogāzē, tas 
veicina metāna emisiju samazināšanu. 
Vienlaikus veicot notekūdeņu dūņu 
kompostēšanu aerobos apstākļos mazinās to 
izdalītās emisijas36,37, salīdzinot ar slapju dūņu 
pagaidu uzglabāšanu, jo kompostēšanas laikā 
metāna emisijas ir mazākas par 1% vai dažiem % 
no sākotnējā oglekļa satura masā36. 

Baltijas jūras reģiona 
vides aizsardzības 
konvencija (Helsinku 
konvencija) 

 
-) Pilsētu notekūdeņi jāattīra atbilstošā 
veidā tā, lai tur esošais organisko vielu 
masas daudzums neizraisītu kaitīgas 
skābekļa satura izmaiņas Baltijas jūras 
ūdeņos, un barības vielu daudzums 
neizsauktu kaitīgu eitrofikāciju Baltijas 
jūras rajonā. 
-) Pilsētu notekūdeņi jāattīra tā, lai 
nodrošinātu ūdens higiēnisko kvalitāti, 
īpaši epidemioloģisko un toksikoloģisko 
drošību tajā jūras rajonā, kurā notiek 
iepludināšana, un tādā līmenī, kas nav 
kaitīgs cilvēka veselībai, un tā, lai pie 
dotā notekūdeņu sastāva neveidotos 
ievērojami Konvencijas I un II pielikumā 
minēto kaitīgo vielu daudzumi. 
 

Stratēģija tieši neietekmē notekūdeņu 
attīrīšanas līmeni vai apjomu, bet organisko 
vielu atgūšana no notekūdeņiem un to pārnese 
notekūdeņu dūņās, nenozīmē, ka nepastāv risks 
tām nonākt Baltijas jūrā un to piesārņot, līdz ar 
to notekūdeņu dūņu atbilstoša un efektīva, videi 
draudzīga apsaimniekošana ir būtiska ne tikai no 
virszemes ūdeņu kvalitātes aspekta, bet arī no 
Baltijas jūras vides kvalitātes skatupunkta un 
Stratēģija ir vērsta uz visu notekūdeņu dūņu 
drošu savākšanu pārstrādi un iestrādi augsnē, 
tādējādi mazinot riskus, ka notekūdeņu dūņas 
un tajās esošie ķīmiskie elementi un augu 
barošanās elementi nonāk virszemes ūdeņos un 
Baltijas jūrā, kur veicina jūras eitrofikāciju un 
piesārņošanu. 

                                                             
33 Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2006. gada vadlīnijas nacionālo SEG inventarizāciju 
aprēķināšanai no atkritumu apsaimniekošanas sektora 
34 Informatīvais ziņojums “Par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā” 
35 Pētījums “"Emisijas faktoru izstrādāšana no atkritumu un notekūdeņu dūņu kompostēšanas un 
metāna korekcijas faktora Latvijas izgāztuvēs noteikšana” 
36 Pētījums “"Emisijas faktoru izstrādāšana no atkritumu un notekūdeņu dūņu kompostēšanas un 
metāna korekcijas faktora Latvijas izgāztuvēs noteikšana” 
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Padomes 1986. gada 
12. jūnija Direktīva 
86/278/EEK par 
vides, jo īpaši 
augsnes, aizsardzību, 
lauksaimniecībā 
izmantojot 
notekūdeņu dūņas 
(Direktīva 
86/278/EEK) 

Notekūdeņu dūņas ir jāattīra pirms 
izmantošanas lauksaimniecībā. Par 
attīrītām notekūdeņu dūņām Direktīvas 
86/278/EEK izpratnē uzskatāmas 
notekūdeņu dūņas, kas ir bioloģiski, 
ķīmiski vai termiski apstrādātas, ilgstoši 
glabātas vai citādi atbilstīgi apstrādātas, 
lai būtiski samazinātu notekūdeņu 
dūņu fermentācijas spēju. 

Direktīvas 86/278/EEK prasības ir transponētas 
MK noteikumos Nr.362 “Noteikumi par 
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, 
monitoringu un kontroli” un Stratēģijā plānotā 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilst gan 
minēto MK noteikumu, gan Direktīvas 
86/278/EEK prasībām par notekūdeņu dūņu 
apstrādi pirms iestrādes augsnē un 
izmantošanas lauksaimniecībā, kā arī citām 
prasībām par notekūdeņu dūņu kvalitāti, tās 
kontroli un ziņošanu. Stratēģija izstrādāta, 
vadoties no minēto dokumentu nosacījumiem, 
lai nodrošinātu tās saskaņu ar spēkā esošo 
dokumentu redakciju. Izmaiņas Direktīvas 
86/278/EEK nosacījumos, var radīt 
nepieciešamību pēc papildus investīcijām 
Stratēģijas ieviešanā. 

Padomes 1999. gada 
26. aprīļa direktīva 
1999/31/EK, par 
atkritumu 
poligoniem 
(Direktīva 
1999/31/EK) un 
Eiropas parlamenta 
un Padomes 2018. 
gada 30. maija 
direktīva 
2018/850/EK, ar ko 
groza Direktīvu 
1999/31/EK par 
atkritumu 
poligoniem 

-) Dalībvalstīm jāīsteno valsts 
stratēģijas, lai samazinātu uz atkritumu 
poligoniem nosūtīto bioloģiski 
sadalāmo atkritumu (BNA) apjomu, it 
īpaši, izmantojot atkritumu pārstrādi, 
kompostēšanu, biogāzes ieguvi vai 
materiālu/enerģijas reģenerāciju; 
-) no 2030. gada aizliegts apglabāt 
poligonos jebkādus atkritumus, kas ir 
derīgi otrreizējai pārstrādei vai cita 
materiāla vai enerģijas reģenerācijai; 
-) jāveic pasākumi, lai līdz 2035. gadam 
poligonos apglabāto sadzīves atkritumu 
īpatsvaru samazinātu līdz 10%; 
-) dalībvalstīm līdz 2023. gada 31. 
decembrim jānodrošina BNA atdalīšana 
un pārstrāde rašanās vietā, vai dalīta 
savākšana, nodrošinot, ka BNA nav 
sajaukti ar citiem atkritumu veidiem, 
kam nav BNA līdzīgas bioloģiskās 
noārdīšanās un kompostēšanās 
īpašības. 

Stratēģijā paredzētais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis, kas paredz to 
pārstrādi un koncentrēšanu nodrošināt esošajā 
ūdenssaimniecības nozares infrastruktūrā, 
nodrošina, ka notekūdeņu dūņas, kas ir 
bioloģiski noārdāms notekūdeņu attīrīšanas 
blakusprodukts, nenonāk atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, un tādējādi veicina 
vispārējo atkritumu nozares mērķu sasniegšanu 
un ļauj efektīvāk ieguldīt resursus citu BNA 
savākšanai un pārstrādei. Izvēlētais 
apsaimniekošanas modelis nodrošina, ka 
notekūdeņu dūņas nenonāk poligonā un tiek 
pārstrādātas to rašanās vietā vai pēc iespējas 
tuvāk to rašanās vietai vienas nozares ietvaros. 

Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. 
gada 19. novembra 
Direktīva 
2008/98/EK par 
atkritumiem un par 
dažu direktīvu 
atcelšanu  un Eiropas 
Parlamenta un 
Padomes 2018. gada 
30. maijs Direktīva 
2018/851, ar ko 
groza Direktīvu 
2008/98 par 
atkritumiem 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 
līdz 2030. gadam 
(Latvija2030) 

-) Latvijai jābūt ES līderei dabas kapitāla 
saglabāšanā, palielināšanā un 
ilgtspējīgā izmantošanā, prioritāri 
vēršot uzmanību uz ekosistēmu 
pakalpojumu monetizāciju un 

Stratēģijā plānotais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis veicina resursu 
atkārtotu izmantošanu, tādējādi veicinot dabas 
kapitāla (dabas resursu, augsnes, mākslīgo 
minerālmēslu izejvielu utt.) ilgtspējīgu 
izmantošanu, vienlaikus ļaujot neizmantotajās 
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Stratēģijas ietekme vai atbilstība 

finansiālo novērtēšanu, kā arī zaļo 
finanšu instrumentu attīstību;  
-) Nodrošināt valsts enerģētisko 
neatkarību, palielinot energoresursu 
pašnodrošinājumu un integrējoties ES 
enerģijas tīklos, kā vienu no prioritārā 
ilgtermiņa rīcības virziena „AER 
izmantošana un inovācija” aspektiem 
norāda biodegvielas ražošanai 
piemērotu enerģētisko kultūru 
audzēšanu neizmantotajās 
lauksaimniecības zemju platībās (208) 
un biogāzes resursu izmantošana, kā 
vienu potenciālajiem resursiem 
biogāzes ražošanai norādot bioloģiskos 
atkritumus (224). 

lauksaimniecības zemēs audzēt enerģētiskās 
kultūras, kuru ražības nodrošināšanai ļoti 
piemērotas ir notekūdeņu dūņas vai to 
kompostu, jo tiek izslēgti riski par ietekmi uz 
pārtikas drošību un cilvēku veselību. Stratēģijā 
plānotie risinājumi nav tieši norādīti 
“Latvija2030” stratēģijā, bet tie var būt būtisks 
papildinošs elements virzībā uz tajā 
norādītajiem mērķiem. 

Nacionālais attīstības 
plāns 2021.–2027. 
gadam (NAP2027) 

[284] Augstas un labas kvalitātes 
virszemes un pazemes ūdensobjektu 
īpatsvara palielinājuma panākšana, kā 
arī iekšzemes ūdensobjektu un jūras 
vides stāvokļa uzlabošana un pazemes 
ūdens resursu aizsardzība, samazinot 
antropogēno slodzi t.sk. notekūdeņu 
kaitīgo ietekmi uz dabas resursiem un 
vidi, nodrošinot nepieciešamās 
infrastruktūras izveidi un veicinot 
notekūdeņu dūņu apstrādi. 
[285] Vietējo resursu, tāpat bioresursu 
efektīvāka izmantošana (ekodizaina 
principu piemērošana un aprites 
ekonomikas ieviešana dažādos 
tautsaimniecības sektoros), jo īpaši 
sasniedzot augstāku standartu un 
inovāciju izmantošanu pārtikas apritē 
un dzīvnieku veselībā saskaņā ar 
“vienas veselības” principu, kā arī 
veicinot bezatkritumu ražošanas 
tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu 
tautsaimniecībā 
[287] Atkritumu rašanās un 
apglabājamo atkritumu samazināšana 
un atkritumu pārstrādes un 
reģenerācijas īpatsvara palielināšana, 
īpaši akcentējot notekūdeņu dūņu 
apstrādi un bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes un to 
reģenerācijas īpatsvara un jaudas 
palielinājumu 

Stratēģijā izvēlētais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis pilnībā atbilst 
NAP2027 mērķiem [284], jo veicina virszemes 
ūdensobjektu, tai skaitā jūras vides kvalitātes 
uzlabošanos, jo samazina riskus 
neapsaimniekotu vai neatbilstoši apsaimniekotu 
notekūdeņu dūņu nonākšanai augsnē, 
virszemes ūdeņos un jūrā, paredzot skaidru un 
viegli pārskatāmu atbildības mehānismu par visu 
pašvaldības teritorijā radīto sadzīves 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu un kontroli.  
Stratēģijā izvēlētais notekūdeņu dūņu 
pārstrādes un utilizācijas risinājums atbilst 
NAP2027 mērķiem [285; 287] par vietējo 
resursu izmantošanu un dūņu atkārtotu 
izmantošanu atbilstoši aprites ekonomikas 
principiem, jo ļauj vienas nozares (notekūdeņu 
attīrīšana) blakusproduktiem kļūt par izejvielu 
un augu barošanās elementu resursu citai 
nozarei (lauksaimniecība, mežsaimniecība u.c.), 
tādējādi nodrošinot atkārtotu resursu 
izmantošanu un mazinot nepieciešamību pēc 
primārajiem izejvielu resursiem. 

Ministru kabineta 
2020. gada rīkojums 
Nr. 489 “Par Rīcības 
plānu pārejai uz 
aprites ekonomiku 

Līdz 2027.gada jāsasniedz šādi 
rezultatīvie rādītāji: 
-) Pieaugusi resursu produktivitāte un 
pārvaldība (no 0,90 EUR/kg uz 1,55 
EUR/kg);  

Stratēģijā plānotā notekūdeņu dūņu un to 
komposta atgriešana ekonomiskajā apritē, kā 
augsnes auglības uzlabošanas līdzekļiem 
nodrošinās, ka pieaug otrreizējo resursu un 
preču izmantošanas līmenis valstī, savukārt 
Stratēģijās ieviešanas laikā īstenotās un plānotās 
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2020.-2027. gadam 
(RPPAE2027) 

-) Pieaugusi otrreizējo resursu un preču 
izmantošana (no 6,6 % uz 11,0 %); 
-) Pieaugusi sabiedrības izpratne un 
iesaiste aprites ekonomikas ieviešanā 
(Eurobarometer u.c. aptauju rezultāti). 

sabiedrības informēšanas kampaņas palielinās 
sabiedrībās izpratni par aprites ekonomikas 
ieviešanu. Arvien plašāka un stabilāka 
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošana 
lauksaimniecībā palielinās arī iesaistīto pušu 
(lauksaimnieku, mežsaimniecības uzņēmumu 
u.c.) zināšanas, izpratni un informētību par 
resursu otrreizējo izmantošanu un aprites 
ekonomikas ieviešanu ikdienas saimnieciskajā 
darbībā. 

Latvijas 
Bioekonomikas 
stratēģija 
laikposmam līdz 
2030. gadam (LIBRA) 

-) nodrošināt, lai arī 2030. gadā 
bioekonomikas tradicionālajās nozarēs 
nodarbinātība saglabātos 2015. gada 
līmenī, t.i., 128 tūkstoši cilvēku, 
-) palielināt bioekonomikas produktu 
pievienoto vērtību no 2,33 miljardiem 
eiro 2016. gadā līdz 3,8 miljardiem eiro 
2030. gadā, 
-) palielināt bioekonomikas eksporta 
produkcijas vērtību no 4,26 miljardiem 
eiro 2016. gadā līdz 9 miljardiem eiro 
2030. gadā. 

Ievērojot, ka bioekonomika ir tautsaimniecības 
daļa, kur ražošanas procesā ilgtspējīgā un 
pārdomātā veidā tiek izmantoti atjaunojamie 
dabas resursi (augi, dzīvnieki, mikroorganismi 
u.c.), lai ražotu pārtiku un barību, industriālos 
produktus un enerģiju, secināms, ka Stratēģijā 
plānotā notekūdeņu dūņu un to komposta 
iestrāde augsnē ar mērķi uzlabot augsnes 
auglību, sniegs tiešu ieguvumu LIBRA mērķu 
sasniegšanā, jo radīs pieejamu, vietēju resursu, 
kas mazinās citu dabas resursu izmantošanas 
nepieciešamību (kūdra, mākslīgie minerālmēsli) 
un izmaksas par citu dabas resursu izmantošanu. 

Latvijas stratēģija 
klimatneitralitātes 
sasniegšanai līdz 
2050. gadam 

Lai 2050.gadā sasniegtu Latvijas 
klimatneitralitāti izvirzīti divi 
stratēģiskie mērķi: 
1. SEG emisiju samazināšana visos 
tautsaimniecības sektoros; 
2. CO2 piesaistes palielināšana. 
Būtisks SEG emisiju avots ir 
lauksaimniecības zemju apstrāde, 
palielinot slāpekļa saturošu 
minerālmēslu izmantošanu un 
atkritumu noglabāšanas izgāztuvēs. 

Stratēģijā paredzētais notekūdeņu dūņu 
pārstrādes veids – aukstā fermentācija un 
kompostēšana rada SEG emisijas, taču 
vienlaikus Stratēģijā ir paredzēti pasākumi 
smaku, kuras daļēji veido arī SEG gāzes, 
mazināšanai un iegūtā produkta (pārstrādātas 
notekūdeņu dūņas un to komposts) 
izmantošana minerālmēslu aizvietošanai, kas 
visticamāk ietekmēs kopējo SEG emisiju 
samazinājumu tautsaimniecībā un veicinās tās 
pāreju uz klimatneitralitāti, notekūdeņu dūņās 
piesaistīto CO2 atkārtoti atgriežot ekonomiskā 
apritē un mazinot nepieciešamību pēc 
pirmreizējo resursu izmantošanas. 
Notekūdeņu dūņu savākšana un atkārtota 
izmantošana mazina iespējamību, ka atkritumu 
poligonos nonāk bioloģiski noārdāmas vielas, 
kas veicina tajos radītās SEG emisijas. 
Izvēlētais notekūdeņu dūņu centralizācijas 
risinājums vienlaikus nodrošina arī nelielu 
nepieciešamību pēc to pārvadāšanas, tādējādi 
mazinot fosilās enerģijas nepieciešamību dūņu 
pārvadāšanai. Nosakot augstas un precīzas 
prasības par SEG emisiju samazināšanu tieši 
ūdenssaimniecības sektorā, tās efektīvāk varēs 
ieviest izvēlētajā 26 dūņu centru risinājumā, 
nevis pie katras notekūdeņu dūņu radīšanas 
vietas – NAI. 

Nacionālais 
enerģētikas un 
klimata plāns 2021.-

7.3.pasākums: Nodrošināt visu 
notekūdeņu atbilstošu savākšanu un 
attīrīšanu, atjaunojot un tālāk attīstot 

Stratēģijā paredzētais notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modelis pilnā apmērā atbilst 
NEKP2030 izvirzītajiem mērķiem un 
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2030.gads 
(NEKP2030) 

ūdenssaimniecības infrastruktūru, kā 
arī nodrošināt notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūras 
izveidi. 
2030.gadā jānodrošina, ka: 
-) Samazināts radīto atkritumu 
daudzums (apjoms) un bīstamība, kas 
nonāk atkritumu poligonos, un 
uzlabota dažāda veida atkritumu 
atkārtota izmantošana, pārstrāde un 
reģenerācija, panākta atkritumu dalītā 
savākšana; 
-) Ir izvērtēti un tiek ieviesti no vides un 
ekonomiskā viedokļa ilgtspējīgi 
risinājumi notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanai; 
-) Izveidota notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas sistēma, mazinot 
vides piesārņojuma risku un novēršot 
dūņu uzkrāšanos ūdenssaimniecības 
uzņēmumos; 
-) Ieviesta aprites ekonomika, veicinot 
vienas nozares blakusproduktu 
izmantošanu kā citas nozares 
izejmateriālu; 

uzdevumiem, jo plānotie dūņu pārstrādes un 
utilizācijas līmeņi nodrošina no vides un 
ekonomiskā viedokļa ilgtspējīgākos notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas un centralizācijas 
risinājumus, kurus elastīgi var uzlabot, lai 
atbilstu jaunākajām zinātniskajām atziņām vai 
normatīvo aktu prasībām, jo visas notekūdeņu 
dūņas tiek koncentrētas 26 centros (šobrīd 921 
NAI). Pēc Stratēģijas ieviešanas tiks izbūvēta un 
valstī radīta atbilstoša notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūra, kas mazinās 
atkritumu poligonos nonākošo atkritumu 
apjomu un ļaus ieviest aprites ekonomikas 
principus ūdenssaimniecības nozarē, no tajā 
radītajiem blakusproduktiem, veidojot 
izejmateriālu citām nozarēm (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība u.c.). 
Skaidrība par notekūdeņu dūņu izmantošanas 
iespējām netieši veicinās arī notekūdeņu 
savākšanu un atbilstošu attīrīšanu, jo ļaus 
pakalpojuma sniedzēju resursus novirzīt 
notekūdeņu centralizācijas risinājumu attīstībā 
un decentralizēti savākto notekūdeņu 
atbilstošai attīrīšanai. 

Notekūdeņu 
apsaimniekošanas 
investīciju plāns 
2021.- 2027. gadam 
(NŪIP2027) 

Nepieciešams rast atbalsta 
instrumentus centralizētu notekūdeņu 
dūņu apstrādes un pārstrādes centru 
izveidei reģionos, pirms tam izstrādājot 
vienotu valsts atbalsta stratēģiju 
notekūdeņu dūņu apstrādei un 
izmantošanai. Efektīva dūņu 
izmantošana būtu jāvērtē arī aprites 
ekonomikas kontekstā. 

Stratēģijas mērķi un plānotie risinājumi pilnā 
mērā atbilst NŪIP2027 iekļautajai 
nepieciešamībai izveidot infrastruktūru (dūņu 
lauki, atūdeņošanas iekārtas u.c.) notekūdeņu 
dūņu apstrādei un pārstrādei reģionālos 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centros, vienlaikus 
precīzi definējot plānotās infrastruktūras 
izvietojumu, apjomu un finansiālās izmaksas. 

Vides politikas 
pamatnostādnes 
2021.–2027. gadam 
(VPP) – (dokuments 
ir izstrādes stadijā)37 
 

 

 

1. Samazināt riskus (klimata pārmaiņu, 
piesārņojuma, katastrofu) cilvēku 
dzīves videi, veselībai un labklājībai; 
2. Samazināt piesārņojumu vidē (ūdenī, 
gaisā, augsnē, dabā), nodrošinot labu 
vides stāvokli un dabas kapitāla 
saglabāšanu; 
3. Nodrošināt ilgtspējīgu resursu 
patēriņu; 
4. Nodrošināt ar citiem sektoriem 
saskaņotu vides rīcībpolitiku un vides 
pamatprincipu iekļaušanu sektoru 
politikās. 
 
Apakšmērķis 4.4: Palielināta 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu 
izmantošana; 4.4.1.  Lietderīgi 
izmantoto NAI dūņu apjoms 

Stratēģijā par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu ieteiktais apsaimniekošanas 
modelis ir vērsts uz VPP noteikto vides politikas 
mērķu un vairāku apakšmērķu sasniegšanu, jo 
samazina gan piesārņojuma riskus, kas rodas 
neveicot notekūdeņu dūņu atbilstošu 
apsaimniekošanu un uzglabājot tās NAI 
teritorijā, gan riskus cilvēku dzīves videi un 
veselībai, kas rastos no neatbilstošas 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas radītā 
vides piesārņojuma. Stratēģijā plānotā 
notekūdeņu dūņu un to komposta atgriešana 
resursu apritē nodrošinās ilgtspējīgu resursu 
patēriņu un mazinās arī citu saistīto nozaru vides 
mērķu sasniegšanu. VPP apakšmērķis 4.4. tiešā 
veidā saistīts ar Stratēģiju, jo veicinās šī mērķa 
sasniegšanu, turklāt, VPP viens no 
instrumentiem šī mērķa un arī 25.rīcības virziena 

                                                             
37 https://www.varam.gov.lv/lv/attistibas-planosanas-dokumentu-projekti - versija uz 15.09.2021. 
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Dokuments 
Dokumentā izvirzītie mērķi, attīstības 

virzieni, principi un nosacījumi 
Stratēģijas ietekme vai atbilstība 

(pieaugums par 1.5% 2027.gadā 
vērtējot pret 2019.gada rādītāju 
(74.5%);  
Apakšmērķis 7.2: Droša ūdens resursu 
izmantošana, nelietderīga patēriņa 
samazināšana un dūņu lietderīgas 
izmantošanas palielināšana;  
25.rīcības virziens Notekūdeņu dūņu 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas sistēmas 
izveidošana. 

izpildē norādīta Stratēģijas izstrāde un 
īstenošana. 

 

 

Papildus 6. tabulā norādītajiem normatīvajiem aktiem un plānošanas attīstības 
dokumentiem, Stratēģijas izstrādē jāņem vērā arī vispārējie vides aizsardzības politikas 
principi - princips “Piesārņotājs maksā” un “izvairīties no vides piesārņojuma”. Minētie 
principi nosaka, ka sākotnējam atkritumu radītājam ir jāsedz atkritumu 
apsaimniekošanas izdevumi un atkritumu apsaimniekošana jāveic, neapdraudot 
cilvēku veselību, ūdeni, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus, neradot neērtības trokšņa 
vai smaku veidā vai neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām 
teritorijām. Veicot jebkuru darbību, pēc iespējas jāizvairās no vides piesārņojuma, tai 
skaitā sekundārā vides piesārņojuma, ko var radīt otrreizējo izejvielu izmantošana. 
Attiecībā uz Stratēģiju šie principi ir ņemti vērā pilnā apjomā, jo notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošana tiks veikta kā ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma daļa, un 
pakalpojuma tarifā tiks iekļautas visas attiecīgā SPS izmaksas par notekūdeņu dūņu 
savākšanu, apstrādi, pārstrādi un utilizāciju. Notekūdeņu dūņu centra operators citam 
SPS sniegtos notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pakalpojumus izcenos pēc 
faktiskajām izmaksām atbilstoši pieņemtajam notekūdeņu dūņu apjomam, 
nodrošinot, ka to radītājs (iedzīvotāji un citi CKS lietotāji) sedz visas ar notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanu saistītās izmaksas. Notekūdeņu dūņu iestrāde augsnē tiek 
veikta, ievērojot visus pieļaujamos iestrādes apjoma un iestrādes laika limitus, 
tādējādi nodrošinot, ka netiek radīts papildus vides piesārņojums augsnē, virszemes 
un pazemes ūdensobjektos. 

5.1.4. Stratēģijas vides un sociālā ietekme 

Stratēģija kopumā vērsta uz tādu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, kas 
mazina to ietekmi uz apkārtējo vidi, vienlaikus Stratēģijas ieviešana un atbilstošās 
infrastruktūras izveide, kā arī uzturēšana un darbība var radīt vides ietekmes, kas 
vienlaikus ir mazākas un īslaicīgākas nekā esošajā situācijā, kad ne visas notekūdeņu 
dūņas tiek atbilstoši savāktas, apstrādātas, pārstrādātas un utilizētas, līdz ar to 
kopumā vērtējot Stratēģijas ietekme uz vidi ir raksturojama kā vides situāciju 
uzlabojoša. 7.tabulā sniegts Stratēģijas ietekmes uz vidi vispārīgs vērtējums. 
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7.tabula: Stratēģijas ietekmes uz vidi vispārīgs vērtējums 

Ietekme uz 
virszemes ūdeņu 
kvalitāti 

Ietekme uz virszemes ūdeņu kvalitāti vērtējama kontekstā ar Ūdens 
struktūrdirektīvas 2000/60/EK prasību ieviešanu, kuras mērķu sasniegšanai 
izstrādātie upju baseinu apsaimniekošanas plāni38, kā vienu no pamata 
pasākumiem (rīcības virziens A3) paredz rīcības, lai nodrošinātu notekūdeņu 
dūņu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un mazinātu to 
uzglabāšanas apjomus un vietas. Ņemot vērā Stratēģijas ietvaros paredzētās 
darbības ir sagaidāms, ka samazināsies neatbilstoši apstrādātu notekūdeņu 
dūņu novadīšana vidē no mazām un ļoti mazām bioloģiskajām NAI, samazināsies 
ar neapstrādātām notekūdeņu dūņām vidē izkliedētais piesārņojums, 
samazināsies notekūdeņu dūņu ilgstoša uzglabāšana nepiemērotās vietās, kas 
rada risku par notekūdeņu dūņās esošā piesārņojuma izkliedi virszemes ūdeņos, 
augsnē un gruntsūdeņos. Stratēģijā paredzētā notekūdeņu dūņu koncentrēšana 
centros un ieviestā uzraudzības sistēma, kopsakarībā ar likumdošanas prasībām 
atbilstošu notekūdeņu dūņu pārstrādi un utilizāciju būtiski samazinās riskus tajās 
esošo elementu izkliedei virszemes ūdeņos, augsnē un gruntsūdeņos, tādējādi 
arī mazinot ūdensobjektu eitrofikāciju un peldvietu mikrobioloģisko 
piesārņojumu un uzlabos ūdens kvalitāti tajos. Izvēlētais risinājums par 
notekūdeņu dūņu kompostēšanu vai auksto fermentāciju ir ar mazāku vides 
risku attiecībā uz augu barošanās elementu nonākšanu virszemes ūdeņos, nekā 
piemēram, biogāzes ieguves laikā radītā digestāta iestrādei augsnē, kas ir šķidrā 
formā un noteces rezultātā ātri var sasniegt virszemes ūdens objektus. Veicot 
esošās nolietotās ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūvi vai demontāžu 
jaunās infrastruktūras izveidei, mazināsies vides riski, tai skaitā uz virszemes 
ūdens kvalitāti no degradētiem vides objektiem.  
Stratēģijas ieviešanā un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā pilnā apmērā jāņem 
vērā MK noteikumos Nr.83439 iekļautās paaugstinātās prasības ūdens un 
augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar 
nitrātiem. 

Ietekme uz 
pazemes ūdens 
resursu apjomu 
un kvalitāte 

Izstrādātais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis jeb stratēģija nav tieši 
vērsta uz pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeņa samazināšanu, taču uzlabojot 
un, atbilstoši organizējot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, tiks novērsta 
augšņu piesārņošana ar neatbilstoši pārstrādātām un utilizētām vai ilgstoši 
neatbilstoši uzglabātām notekūdeņu dūņām un netieši tiks veicināta pazemes 
ūdeņu kvalitāte. Veicot esošās nolietotās ūdenssaimniecības infrastruktūras 
pārbūvi vai demontāžu jaunās infrastruktūras izveidei, mazināsies vides riski, tai 
skaitā uz pazemes ūdens kvalitāti no degradētiem vides objektiem. Īslaicīga 
negatīva ietekme uz pazemes ūdens resursiem var rasties notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūras būvniecības darbu laikā. 

Ietekme uz 
cilvēku veselību 

Notekūdeņu dūņas ir smaku emisijas avots to rašanās, pārstrādes un utilizācijas 
vietu tuvumā, kas notekūdeņu dūņu pārstrādes centros būtiski var ietekmēt 
darbinieku darba vides kvalitāti un veselību, kā arī radīt negatīvu ietekmi uz 
tuvumā esošo māju iedzīvotāju, ražotņu un objektu darbinieku un apmeklētāju 
labsajūtu. Lai mazinātu smaku emisiju ietekmi, visu notekūdeņu dūņu pārstrādes 
centru izveidē, ir paredzēts īstenot nozīmīgus smaku izplatību ierobežojošus un 
mazinošus pasākumus, līdz ar to sagaidāms, ka Stratēģijā plānotais notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas modelis kopumā neradīs lielāku ietekmi uz cilvēku 
veselību un fizisko labsajūtu. Vienlaikus droša notekūdeņu dūņu 

                                                             
38 https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-
apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-
parvaldiba?id=1107&nid=424  
39 https://likumi.lv/ta/id/271376-prasibas-udens-augsnes-un-gaisa-aizsardzibai-no-lauksaimnieciskas-
darbibas-izraisita-piesarnojuma  
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apsaimniekošana mazina arī vides piesārņojuma riskus, kas savukārt mazina 
riskus cilvēku veselībai no piesārņotas vides. Visu notekūdeņu dūņu savākšana 
un atbilstoša apsaimniekošana mazinās tajās esošo augu barošanās elementu 
nonākšanu virszemes ūdeņos, uzlabojot to kvalitāti un mazinot ietekmi uz 
cilvēku veselību, kas virszemes ūdens objektus izmanto rekreatīviem mērķiem. 
Stratēģijas ieviešanā pilnā apmērā tiks ievērotas visas nepieciešamās darbības, 
lai ievērotu Padomes Direktīvas 86/278/EEK mērķi - regulēt notekūdeņu dūņu 
izmantošanu lauksaimniecībā tā, lai novērstu kaitīgu iedarbību uz augsni, 
veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem, tādējādi veicinot šādu notekūdeņu dūņu 
pareizu izmantošanu. 

Ietekme uz 
resursu 
ilgtspējīgu 
izmantošanu 

Ieviešot definēto Stratēģiju, sagaidāma tieša pozitīva ietekme uz resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu un notekūdeņu dūņās esošo augu barošanās elementu 
un mikroelementu atkārtotu izmantošanu un atkārtotu atgriešanu vielu aprites 
ciklā, kas samazinās nepieciešamību pēc mākslīgo minerālmēslu izmantošanas, 
to importa, rezultātā mazinot ar minerālmēslu ieguvi un ar to transportēšanu un 
lietošanu saistītā negatīvā ietekme uz vidi. Aizstājot dabiskās augsnes, vai kūdras 
substrātu izmantošanu apzaļumošanā, degradētu teritoriju rekultivācijā un 
augsnes auglības uzlabošanā ar notekūdeņu dūņu vai to kompostu, 
prognozējama arī šo dabas resursu mazāka izmantošana un ieguve, tādējādi 
kopumā tautsaimniecību padarot mazāk atkarīgu no primāro resursu 
izmantošanas. 

Ietekme uz 
klimata 
pārmaiņām 

Ietekme uz klimatu ir vērtējama no vairākiem aspektiem: 
- izvēlētais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis mazinās 

siltumnīcefektu gāzu emisijas, jo notekūdeņu dūņu savākšana un pārstrāde 
tiks veikta centralizēti, mazinot nekontrolētu gāzu emisiju katrā NAI, īpaši tajos 
gadījumos, kad notekūdeņu dūņas tiek uzglabātas slapjā veidā, bez aerācijas 
un apstrādes, nodrošinot, ka notekūdeņu dūņas tiek iestrādātas augsnē, 
tādējādi daļu tajās esošo siltumnīcefekta gāzu piesaistot augsnē un veģetācijā.  
Vienlaikus siltumnīcefekta gāzu emisijas tiks samazinātas tādos darbības 
aspektos, kur to iespējams veikt izmaksu efektīvā veidā, piemēram, izmantojot 
efektīvu plānošanu un darbu organizāciju.  

- izvēlētais notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelis paredz to 
transportēšanu uz notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem, kas var radīt 
papildu negatīvu ietekmi, izņemot gadījumu, ja visā notekūdeņu dūņu 
apstrādes ciklā tiek izmantots transports, kas nepatērē fosilo enerģiju. Ņemot 
vērā izvirzītās prasības ES līdzfinansējuma saņemšanā, šāds risinājums ir ļoti 
iespējams, bet tam nepieciešams sabiedrības un notekūdeņu dūņu pārstrādes 
centru kapitāldaļu turētāju atbalsts, kā arī publiskā finansējuma pieejamība 
šādu alternatīvo transporta enerģijas risinājumu ieviešanai; 

- Notekūdeņu dūņu apstrādē (mehāniskā atūdeņošanā) liela nozīme ir 
elektroenerģijai, bez kuras nepieciešamās darbības nevar veikt. 
Elektroenerģijas ražošanas nozare ir būtisks SEG emisiju avots. Līdz ar to arī 
notekūdeņu dūņu apstrāde būs netieši atbildīga par enerģijas sektora radīto 
SEG emisiju palielinājumu, kas absolūtās vērtībās valsts mērogā nebūs 
būtiskas; 

- vienlaikus aizstājot slāpekli saturošos minerālmēslus, kūdru un augsni dažādās 
tautsaimniecības nozarēs ar notekūdeņu dūņām, vai to kompostu, tiek 
mazinātas SEG emisijas, kas saistītas šo produktu ieguvi, ražošanu un 
izmantošanu, tādējādi dodot pozitīvu ietekmi uz klimata pārmaiņu ietekmju 
mazināšanu un neveicināšanu. 

Ietekme uz 
augsnes un 
grunts 
piesārņojumu 

Stratēģijas ieviešanai ir sagaidāma pozitīva ietekme uz augsnes un grunts 
piesārņojuma samazinājumu. Esošajā situācijā daļa notekūdeņu dūņu pirms 
utilizācijas augsnē netiek atbilstoši pārstrādātas, kā arī ne vienmēr tiek 
kontrolēta to izkliedes norma lauksaimniecības zemēs. Liela daļa pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu tiek ilgstoši uzglabātas pagaidu uzglabāšanas vietās, kas rada 
augsnes un grunts piesārņojuma riskus, kuri pilnībā tiks novērsti, izveidojot 
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plānoto pārstrādes infrastruktūru un īstenojot Stratēģijas uzdevumus. 
Vienlaikus jaunizveidotā infrastruktūru ļaus veikt arī līdz šim uzkrāto notekūdeņu 
dūņu pārstrādi un atbilstošu utilizāciju, mazinot uzkrāto notekūdeņu dūņu 
potenciālo piesārņojumu. Stratēģija paredz novērst un atrisināt visas aprakstītās 
problēmas, nodrošinot visu notekūdeņu dūņu savākšanu un pārstrādi atbilstoši 
izbūvētos notekūdeņu dūņu centros un utilizāciju, ievērojot noteiktos iestrāde 
limitus. Īslaicīgas negatīvas ietekmes uz augsni un grunti var rasties lokāli 
būvniecības laikā, kas saistīta ar augsnes norakšanu un grunts pārvietošanu, 
vienlaikus veicot esošās nolietotās ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūvi 
vai demontāžu jaunās infrastruktūras izveidei, mazināsies augsnes un grunts 
piesārņojuma riski no degradētiem vides objektiem. Stratēģijas ieviešanā pilnā 
apmērā tiks ievērotas visas nepieciešamās darbības, lai ievērotu Padomes 
Direktīvas 86/278/EEK mērķi - regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu 
lauksaimniecībā tā, lai novērstu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, 
dzīvniekiem un cilvēkiem, tādējādi veicinot šādu notekūdeņu dūņu pareizu 
izmantošanu. 

Ietekme uz 
bioloģisko 
daudzveidību 

Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeļa ietvaros paredzētajām 
darbībām būs netieša pozitīva ietekme uz Latvijas bioloģisko daudzveidību. 
Samazinot augu barošanās elementu nekontrolētu izplatība virszemes ūdeņos, 
tiek mazināta augu barošanās elementu pārnese, upju un ezeru eitrofikācija un 
tajos esošo bioloģisko daudzveidību. 

 

Vienlaikus ar ietekmi uz vidi ir iespējams novērtēt arī plānotās Stratēģijas 
ieviešanas iespējamās sociālās ietekmes. Stratēģijas īstenošanas iespējamo sociālo 
ietekmi raksturo tādi faktori kā ietekme uz nodarbinātību, ienākumiem, veselību, 
izglītību, drošību u.c. Šajā gadījumā tiek vērtēta Stratēģijas ietekme uz cilvēku dzīves 
kvalitāti kā būtiskāko un tiešāko sociālo faktoru, kuru Stratēģijas īstenošana varētu 
ietekmēt (skatīt 8.tabulu). 

8.tabula: Stratēģijas sociālā ietekmes novērtējums 

Fiziskā 
labsajūtu 

Stratēģijas realizācijai nav tiešas ietekmes uz plašu iedzīvotāju grupu fizisko labsajūtu. 
Fiziskā labsajūta var būt negatīvi ietekmēta iedzīvotājiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta 
atrastos līdz 1000 m rādiusā ap plānotajiem notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem. 
Negatīva ietekme arī plašākā teritorijā var rasties stipru vēju ietekmē, kas var pastiprināt 
smaku emisijas no notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem. Ir sagaidāms, ka šāds risks 
būtiskāks būs Pierīgas reģionā ar strauju būvniecības attīstību un esošu blīvu apbūvi, vai 
pašvaldībās, kur NAI ir izbūvētas tuvu blīvi apdzīvotām vietām, kas palielina iespējamību, 
ka iedzīvotāju sajūt smakas, kas rodas NAI teritorijā. Stratēģija paredz dažādus 
pasākumus smaku emisiju ierobežošanai vai novēršanai (slēgti angāri, smaku novēršanas 
sistēmas u.c.), tomēr jāņem vērā, ka smaku emisija var nebūt pilnībā novēršama, bet 
Stratēģijā ir paredzētas izmaksas to emisiju samazināšanai un kontrolēšanai. Lai mazinātu 
smaku ietekmes negatīvos aspektus, Stratēģijas ietvaros ir paredzēta trīs potenciālo 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centru (Saulkrasti, Upeslejas, Baloži) pievienošana citiem 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem, t.sk. ar mērķi mazināt smaku izplatības negatīvo 
ietekmi.  

Emocionālā 
labsajūta 

Ir sagaidāms, ka Stratēģija pozitīvi ietekmēs emocionālo iedzīvotāju labsajūtu, ko var 
novērtēt divos dažādos aspektos: 

- Iedzīvotāji, kas ir informēti par notekūdeņu dūņu aprites ciklu, iegūs pozitīvu 
emocionālo labsajūtu apzinoties, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir 
sakārtota, kontrolēta, tai nav negatīva ietekme uz apkārtējo vidi, tā veicina 
resursu pārnesi un atgriešanu vidē u.c., veidos kopēju pozitīvo ietekmi par vidi 
mums apkārt; 
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- Iedzīvotāji, kas nav informēti par notekūdeņu aprites ciklu, novērtēs 
nepiesārņotos virszemes un pazemes ūdeņus, tīro augsni un grunti, bioloģisko 
daudzveidību un klimata ietekmes mazināšanos, kas kopumā veidos vispārēju 
pozitīvu ietekmi par vidi. 

Sabiedrības 
uztvere 

Sagaidāms, ka Stratēģijas ietekme uz sabiedrību kopumā būs neitrāla. Tas saistīts ar to, 
ka sabiedrība ir maz informēta par procesiem un darbībām, kas SPS ir jāveic saistībā ar 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu. Ņemot vērā, ka Stratēģija paredz būtiski mazināt 
notekūdeņu dūņu pārstrādes procesu negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrību, ir 
sagaidāma neitrāla sabiedrības reakcija par sagatavoto Stratēģiju un tajā paredzētajām 
darbībām. 

Pārtikas 
drošība un 
kvalitāte 

Stratēģijā paredzētās darbības sniegs pozitīvu ietekmi uz pārtikas drošību un kvalitāti. 
Stratēģijas ietvaros plānotās darbības, veicinot pārstrādātu notekūdeņu dūņu atbilstošu 
izmantošanu lauksaimniecībā, nodrošinās augstākas ražas, vienlaikus saglabājot augstu 
pārtikas drošības un kvalitātes līmeni. Vienlaikus, tiks ievēroti vairāki līdzšinējie 
piesardzības principi, kas paredz, ka pārstrādātas notekūdeņu dūņas, vai to komposts 
netiek izmantots dārzeņu un ogu audzēšanai segtajās platībās, kā arī atklātajās platībās, 
kas mazākas par 0.1 ha, tāpat pārstrādātas notekūdeņu dūņas vai to kompostu nedrīkstēs 
izmantot par virsmēslojumu un rindu mēslojumu veģetācijas periodā pārtikas un 
lopbarības kultūraugiem. Laika posmam starp pārstrādātu notekūdeņu dūņu un 
komposta iestrādi augsnē un lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanu ir jābūt ne 
mazākam par 10 mēnešiem, audzējot atklātā laukā augļus un ogas, kā arī sakņaugus, 
kartupeļus un dārzeņus, kas atrodas tiešā saskarē ar augsni. 
Vienlaikus jāturpina nodrošināt, uzraudzīt un veicināt vēl plašāku ražošanas notekūdeņu 
priekšattīrīšanas veikšanu pirms to novadīšanas sadzīves CKS, tādējādi nodrošinot, ka 
notekūdeņu dūņas arī turpmāk ir ar zemu piesārņojošo vielu saturu. 

Tīra un 
sakopta vide 

Stratēģijā paredzētās darbības veicinās tīras un sakoptas vides veidošanu Latvijā. Ir 
paredzēts pilnībā likvidēt nekontrolētu notekūdeņu dūņu utilizāciju, ilgtermiņa 
uzglabāšanu, neatbilstošu notekūdeņu dūņu utilizāciju u.c. procesus, kas var negatīvi 
ietekmēt vides kvalitāti. Visas Stratēģijā paredzētās darbības ir vērstas uz vides kvalitātes 
uzlabošanos un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas iespējamo negatīvo vides ietekmju 
mazināšanu. 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas finansiālais un 

sociālekonomiskais novērtējums 

Lai novērtētu Stratēģijas ieviešanai nepieciešamās izmaksas, kā arī būtu 
iespējams plānot tās ieviešanas soļus, finansēšanas avotus un kopējo finansiālo un 
sociālekonomisko ietekmi, ir veikts Stratēģijas finansiālais un sociālekonomiskais 
novērtējums. Novērtējumā iekļautās izmaksas attiecībā uz Stratēģijas tehniskajiem un 
tehnoloģiskajiem risinājumiem ir aprēķinātas, veicot Stratēģijas alternatīvu analīzi, bet 
citas izmaksas, kas nav iekļautas alternatīvu analīzē, noteiktas pēc līdzvērtīgu valsts un 
pašvaldību iepirkumu datiem. Stratēģijas kopējo izmaksu sadalījums Stratēģijas mērķu 
griezumā apkopots 9.tabulā, kurā iekļautais sadalījums starp dažādiem finanšu 
avotiem ir indikatīvs, bet nepieciešams un ievērots, veicot Stratēģijas finansiālā un 
sociālekonomiskā novērtējuma aprēķinus, kā arī izstrādājot Stratēģijas ieviešanas 
plānu (5.4.nodaļā). 

 

 

 

5.2. 



NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANAS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS PLĀNS 

77 
 

 

9. tabula: Stratēģijas ieviešanā paredzēto darbību izmaksas un izmaksu sadalījums, EUR 

Uzdevumi 
Finansējuma 

avots40 
EUR 
kopā 

tai skaitā 

ES fondi Valsts SPS 

Pa
šv

al
dī

ba
 

LVAFA 

1.mērķis - Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir precīzi noteikta, videi droša un ekonomiski pamatota 
1.1. Pilnveidot notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas 
tiesisko ietvaru 

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 

ietvaros 
N/A      

1.2. Precizēt notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas statusu 
ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu ietvarā 

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 

ietvaros 
N/A      

1.3. Atbalsta programmu 
izveide 

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 

ietvaros 
N/A      

1.4. Risinājumu tehniski 
ekonomiskās analīzes un 
projektu pieteikumu izstrāde 
infrastruktūras attīstībai 

SPS aizņēmums 670 000   670 000   

1.5. Notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centru (26 centri) 
infrastruktūras izveide 

ES fondi (SAM 
2.2.2.)41, SPS 
aizņēmums 

47 147 000 33 002 900  14 144 100   

1.6. Notekūdeņu dūņu 
apstrādes un centralizēšanas 
infrastruktūras izveide  

ES fondi (SAM 
2.2.1.)42, SPS 
aizņēmums 

24 332 000 17 032 400  7 299 600   

2.mērķis - Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas process ir vienkāršs un uzraudzīts 
2.1. Izstrādāt vadlīnijas dūņu 
apsaimniekošanā iesaistītajiem 

LVAFA līdzekļi 50 000     50 000 

2.2.Unificētu dokumentu 
paraugu izveide 

LVAFA līdzekļi 25 000     25 000 

2.3. Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekotāju iekšējās 
kontroles sistēmas izveide 

SPS darbības 
izmaksu ietvaros N/A      

2.4. Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas uzraudzības 
sistēmas tiesiskā regulējuma 
pilnveide, uzraudzības iestāžu 
kapacitātes celšana un 
kontroles sistēmas pilnveide 

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 
ietvaros, LVAFA 

līdzekļi 
20 000     20 000 

2.5. Notekūdeņu dūņu valsts 
statistikas pārskata 
sagatavošanas sistēmas 
pilnveide, automatizācija un 
interaktivitātes 
paaugstināšana 

ES fondi, Valsts 
budžets 500 000 425 000 75 000    

                                                             
40 Sadaļā norādītā informācija “SPS aizņēmumi” ietver jebkāda veida SPS veiktus aizņēmumus infrastruktūras 
projektu līdzfinansēšanai, tai skaitā starptautiskās finanšu institūcijās, piemēram, Ziemeļu investīciju Bankā (NIB), 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB), Ziemeļvalstu Vides finanšu korporācijā (NEFCO), kā arī tādus 
aizņēmumus, kuru saņemšanai sniegtas pašvaldības garantijas vai galvojumi. 
41 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības 
programmas 2.politikas mērķa 2.2.prioritātes “Vides aizsardzība un attīstība”, specifiskais atbalsta mērķis 2.2.2. 
“Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” 
42 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības 
programmas 2.politikas mērķa 2.2.prioritātes “Vides aizsardzība un attīstība”, specifiskais atbalsta mērķis 2.2.1 
““Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 
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2.6. Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģijas 
ieviešanas un darbības 
monitorings 

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 
ietvaros, LVAFA 

līdzekļi 
20 000     20 000 

3.mērķis - Pārstrādātas notekūdeņu dūņas ir pastāvīgi pieprasīts un pieejams resurss 

3.1. Aktualizēt saistīto nozaru 
tiesisko regulējuma  

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 

ietvaros 
N/A      

3.2. Sabiedrības informēšanas 
sākotnējās kampaņas 
īstenošana 

ES fondi, LVAFA 
līdzekļi 50 000     50 000 

3.3. Sabiedrības informēšanas 
pastāvīgu pasākumu un 
instrumentu izveide un 
izmantošana 

Atbildīgo iestāžu 
ikgadējo budžetu 

ietvaros 
N/A      

3.4. Finansējuma piesaiste 
pētījumu īstenošanai 
notekūdeņu dūņu 
izmantošanas veicināšanai 

ES fondi, Valsts 
budžeta līdzekļi, 

LVAFA līdzekļi 
300 000 150 000    150 000 

3.5. Finansējuma piesaiste 
pētījumu īstenošanai 
notekūdeņu dūņu ietekmes 
izvērtēšanai un kvalitātes 
monitoringam 

ES fondi, Valsts 
budžeta līdzekļi, 

LVAFA līdzekļi 
300 000 150 000    150 000 

3.6. Ūdenssaimniecības 
kompetenču centru izveide 

ES fondi, Valsts 
budžeta līdzekļi 500 000 250 000    250 000 

KOPĀ 73 914 000 51 010 300 625 000 22 113 700 0 165 000 

Stratēģijas finansiālais un sociālekonomiskais novērtējums turpmāk šajā 
nodaļā ir veikts tikai 1.mērķa “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir precīzi noteikta, 
videi droša un ekonomiski pamatota” uzdevumu ieviešanas novērtējumam, kas kopā 
ir 72,2 milj. vai 98% no visiem Stratēģijas ieviešanas izdevumiem. Pārējo mērķu 
uzdevumi un tam nepieciešamais finansējums 1,7 milj. EUR apmērā, ir saistīts ar valsts 
funkciju un darbību uzlabošanu, kam nav tieša ietekme uz sabiedrībai vai uzņēmējiem 
sniegto pakalpojumu.   

Stratēģijas finansiālā un sociālekonomiskā novērtējuma mērķis ir novērtēt 
Stratēģijā paredzēto darbību ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu, kā arī 
iedzīvotāju maksātspēju. Tāpat ir sagatavota notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
izmaksu un ieguvumu analīze, veikta investīciju un kapitāla ieguldījumu analīze, kā arī 
sociālekonomisko faktoru novērtējums un jūtīguma analīze. 

5.2.1. Metodika un izmantoto aprēķinu pieņēmumi 

Sagatavojot Stratēģiju izmaksu-ieguvumu analīzi (turpmāk - IIA) ir izmantoti šādi 
aprēķinu pieņēmumi: 

- IIA aprēķinu veikšanas un ieguldījumu pirmais gads ir 2024.gads. IIA aprēķins tiek 
veikts 20 gadu periodam no 2024.gada līdz 2043.gadam; 

- IIA ir iekļautas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūras izveidi un to izmaksu novērtējumu. Citas 
izmaksas ir iekļautas Stratēģijas ieviešanas izmaksās; 
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- Aprēķinos pieņemts, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūra tiks 
izveidota 4 gadu laikā no 2024. līdz 2027.gada beigām; 

- Aprēķinos pieņemts, ka 2027. gadā tiks uzsākta notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūras izmantošana nepilnā apjomā, kā rezultātā 
sagaidāmi ieņēmumi 30% apjomā no maksimāli aprēķinātiem ieņēmumiem.  
2028.gadā ir plānots sasniegt 50% līmeni, bet 2029.gadā visa notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošana tiks veikta 100% apjomā. Līdzīga izlīdzināta pieeja izmantota arī 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu aprēķinā; 

- Ņemot vērā ieguldījumu veidu un struktūru, tiek pieņemts, ka pamatlīdzekļu 
kalpošanas laiks ir 20 gadi. Projekta radīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 
2043.gadā ir 0,00 EUR; 

- Ņemot vērā, ka uz IIA aprēķinu veikšanas brīdi nav izstrādāti ES fondu atbalsta 
programmu nosacījumi, kuros noteiktas projektu attiecināmās un neattiecināmās 
izmaksas, IIA aprēķinos pieņemts, ka visas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
sistēmas izveidi saistītās izmaksas ir attiecināmas izmaksas;  

- IIA veikta, ņemot vērā finanšu un sociālekonomiskās diskontu likmes. Aprēķinos 
pielietotā finanšu diskonta likme ir 4%, bet sociālekonomiskā diskonta likme ir 5%. 
Šādas likmes tika izmantotas veicot IIA aprēķinus 2014. – 2020.gada finanšu 
plānošanas periodā. 2021. – 2027.gada finanšu periodam izmantojamās IIA 
diskonta likmes šobrīd nav noteiktas. 

IIA izmaksu aprēķins tika veikts, ņemot vērā “Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects. Economic appraisal tool fo Cohesion Policy 2014 - 2020” 
metodiku, jo metodika 2021. – 2027. gada ES fondu plānošanas periodam nav 
izstrādāta un pieejama. 

5.2.2. Stratēģijas īstenošanas finansiālo izmaksu analīze un novērtējums 

5.2.2.1. Izmaksu un ieņēmumu novērtējums 

Lai novērtētu Stratēģijā paredzēto notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
finansiālo ilgtermiņa novērtējumu, tika sagatavota Stratēģijas IIA, kuras ietvaros 
salīdzināti Stratēģijas ieviešanas (projekta) iespējamie ieņēmumi un izdevumi, 
aprēķināts projekta finanšu deficīts un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
pakalpojumu izmaksas no SPS viedokļa pie atšķirīgām ES fondu vai cita neatmaksājama 
publiskā finansējuma atbalsta likmēm. Aprēķinos izmantotie pieņēmumi minēti 
5.2.1.nodaļā, bet IIA iekļautās Stratēģijas izmaksas saskaņā ar alternatīvu analīzes 
ietvaros veiktajiem aprēķiniem un 9.tabulu. 

IZMAKSAS 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeļa izdevumus veido kapitālās 
investīcijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un sistēmas 
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uzturēšanas vai darbības izmaksas. Ieņēmumus veido samaksa par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu. 

Sagatavojot Stratēģijas alternatīvu analīzi un IIA budžeta kopsavilkumu, ir 
aprēķinātas sekojošas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas izveidi saistītās 
kapitālās izmaksas, kas apkopotas 10.tabulā.  
10. tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kapitālo investīciju izmaksas un to 
sadalījums 

Kapitālo investīciju izmaksu pozīcijas SAM 2.2.1. SAM 2.2.2. 
Kopā summa, 

EUR 

% no 
kopējās 
summas 

Būvniecības izmaksas 9 132 000 36 022 000 45 154 000 62,25 

Materiālu, aprīkojuma un iekārtu 
izmaksas 

 15 200 000 11 125 000 26 325 000 36,29 

Projektu iesnieguma un to pamatojošās 
dokumentācijas sagatavošanas izmaksas 

230 000 440 000 670 000 0,92 

Informatīvo un publicitātes pasākumu 
izmaksas 

12 250 23 485 35 735 0,05 

Projektu īstenošanas personāla izmaksas 98 200 187 715 285 915 0,39 

Projektu vadības izmaksas 24 550 46 930 71 480 0,10 

KOPĀ: 24 697 000 47 845 130 72 542 130 100% 

Stratēģijas alternatīvu analīze ietvaros (4.pielikums) veikts arī notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanas izmaksu novērtējums, kas apkopots 
11.tabulā. 

11.tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu sadalījums 
Uzturēšanas izmaksu pozīcijas Summa, EUR gadā % no kopējā izmaksu apjoma 

Dūņu apstrāde 1 189 775 23,51 
Dūņu pārstrāde 3 790 609 74,90 
Dūņu utilizācija 80 400 1,59 

KOPĀ: 5 060 784 100% 

IEŅĒMUMI 

Stratēģijas īstenošanas laikā un IIA veiktajos aprēķinos pieņemts, ka finanšu 
ieņēmumus veido notekūdeņu dūņu apstrādes un pārstrādes aktivitātes. Stratēģijas 
esošās situācijas aprakstā aprēķināts, ka viena gada laikā Latvijā tiek saražotas, un ir 
nepieciešams apsaimniekot vidēji 1 187 948 m3 slapju notekūdeņu dūņu. Stratēģijas 
4.pielikumā iekļautajā alternatīvu analīzē aprēķināts, ka izmaksas par notekūdeņu 
dūņu apstrādi ir 1,00 EUR/m3 slapju notekūdeņu dūņu, bet izmaksas par notekūdeņu 
dūņu pārstrādi - 3,27 EUR/m3 slapju notekūdeņu dūņu, kas attiecīgi ir uzskatāmi par 
ieņēmumiem IIA aprēķinos.  Visas ieņēmumu pozīcijas kopā par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu veido ikgadējos ieņēmumus 5 072 538 EUR/gadā (skatīt 12.tabulu). 
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12.tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas ieņēmumi un to sadalījums 

Ieņēmumu 
pozīcija Dūņas, m3 gadā 

Dūņu apsaimniekošanas 
maksa, EUR m3 

Ieņēmumi, EUR 
gadā 

% no kopējās 
summas 

Dūņu 
apstrāde 

1 187 948 1,00 1 187 948 23,4 

Dūņu 
pārstrāde 1 187 948 3,27 3 884 590 76,6 

KOPĀ: 4,27 5 072 538 100% 

FINANSIĀLAIS NOVĒRTĒJUMS 

Veicot izdevumu un ieņēmumu aprēķinu, ir iespējams secināt, ka kopējie 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas ieņēmumi nelielā apmērā (par 0,2%) pārsniedz 
ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu saistītās ikgadējās uzturēšanas izmaksas, bet 
tajās nav ietverti kapitālo investīciju amortizācijas atskaitījumi, tādējādi nenodrošina 
“pilnu izmaksu segšanas” principa ievērošanu. Arī IIA kopumā pierāda, ka pie šādas 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas maksas Stratēģijas investīciju projekta finanšu 
deficīts ir 99,45%, kas nozīmē, ka ir nepieciešams veikt pilnu kapitālo investīciju 
ieguldījumu no ārējiem finanšu resursiem, piemēram, ES fondi, valsts budžeta vai 
citiem finanšu resursiem. Līdzīga ārējā finansējuma nepieciešamība ir novērojama arī 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu investīciju projektu aprēķinos kopumā. 
13.tabulā apkopoti būtiskākie IIA aprēķinu rezultāti. 

13. tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas budžeta kopsavilkums 

Nr. Galvenie elementi un parametri Nediskontēta 
vērtība 

Diskontēta 
vērtība (NPV) 

1 Pārskata periods (gadi) 20  
2 Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM 

vadlīnijām) 
4,00%  

3 Kopējais investīciju izmaksas, izņemot 
neparedzētus izdevumus (EUR) 

72 542 130,00 34 231 643,06 

4 Atlikusī vērtība (EUR) 0,00 0,00 
5 Ieņēmumi (EUR)  80 146 099,77 
6 Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas 

Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 
480/2014 17.panta izpratnē 

 79 960 387,20 

7 Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + 
atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4) 

 185 712,57 

8 Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, 
diskontēta)  
= (3) -(7) 

 34 045 930,49 

9 Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%)  
= (8) / (3)  99,46% 

Stratēģijas IIA novērtējuma izstrādes laikā nav zināmi precīzi ES fondu (vai cita 
neatmaksājama publiskā finanšu avota) finansējuma piešķiršanas nosacījumi vai 
atbalsta apjoms, tāpēc IIA ir iekļauti aprēķini, lai parādītu dažādu ES fondu atbalsta 
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likmju (35%, 50% un 75%) ietekmi uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas 
izveidi. Lai noteiktu ārējā publiskā finansējuma daļas ietekmi uz notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas maksas izmaiņām, sākotnēji aprēķināts ieguldījuma apjoms pie 
dažādām atbalsta likmēm, kas apkopots 14.tabulā. 

14. tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu sadalījums pie atšķirīga ES fondu 
atbalsta, EUR 

Kapitālo investīciju segšanai 
plānotie ieguldītāji 

ES fondu atbalsts 
75% 

ES fondu atbalsts 
50% 

ES fondu atbalsts 35% 

ES fondu ieguldījums 
 

54 406 598 36 271 065 25 389 746 

SPS ieguldījums 
 

18 135 533 36 271 065 47 152 385 

KOPĀ: 72 542 130 72 542 130 72 542 130 

Saskaņā ar 14.tabulā apkopoto aprēķinu datiem, secināms, ka pie sarūkoša ES 
fondu vai cita ārējā publiskā finansējuma ieguldījuma daļas Stratēģijas kapitālo 
investīciju segšanā ir nepieciešams ar vien lielāks SPS ieguldījums. Ievērojot, ka SPS 
praktiski nav brīvu finanšu līdzekļu šāda apjoma kapitālo izmaksu finansēšanai, 
secināms, ka nepieciešamais pašu finansējums ir jāsedz vai jāaizvieto ar citiem 
ieņēmumiem. Vienīgais atbilstošais aizstājošais ienākumu veids ir ienākumi no 
paaugstinātas maksas par notekūdeņu dūņu apstrādi un pārstrādi, kuru maksā 
piesārņotājs jeb notekūdeņu radītājs, kura notekūdeņu attīrīšanas rezultātā rodas 
notekūdeņu dūņas. Lai SPS būtu pieejams finansējums notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas sistēmas izveides kapitālo investīciju segšanai vai tā īstenošanai 
aizņemto līdzekļu atmaksai, nepieciešams paaugstināt maksu par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu jeb palielināt notekūdeņu attīrīšanas sabiedriskā pakalpojuma 
tarifu, kurā šāda maksa tiek iekļauta. Pie atšķirīgām ES fondu atbalsta likmēm ir 
aprēķināta sekojoša maksa par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas posmiem - 
apstrādi un pārstrādi, kas segtu nepieciešamo kapitālo ieguldījumu izmaksas. 
15. tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas maksas aprēķins pie atšķirīga ES fondu 
atbalsta, EUR 

Dūņu apsaimniekošanas izmaksu 
pozīcijas 

ES fondu atbalsts 
75% 

ES fondu atbalsts 
50% 

ES fondu atbalsts 
35% 

Dūņu apstrādes maksa* EUR m3 

 1,10 1,21 1,27 

Dūņu pārstrādes** maksa EUR m3 

 3,61 3,96 4,17 

KOPĀ: 
 

4,71 5,17 5,44 

Pieaugums % pret izmaksu sedzošu 
tarifu (4,27 EUR) 10% 21% 27% 

*) Ietver maksu par notekūdeņu dūņu savākšanu, mehānisku atūdeņošanu un nogādāšanu 
dūņu pārstrādes centros; 
**) Ietver maksu par atūdeņotu notekūdeņu dūņu pārstrādi dūņu centrā un to atbilstošu 
utilizāciju 
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Kā secināms no veiktajiem IIA aprēķiniem, samazinot ES fondu vai cita publiskā 
finansējuma atbalstu par 25%, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas maksa pieaug par 
10% un attiecīgi, samazinot ES fondu atbalstu par 50% notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas maksa pieaug par 21%. Izmaiņu ietekmi uz IIA aprēķinu rezultātiem 
skatīt 16.tabulā. 

16.tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas budžeta kopsavilkums pie atšķirīga ES 
fondu atbalsta 

Nr. Galvenie elementi un 
parametri 

Nediskontēta 
vērtība 

Diskontēta 
vērtība (NPV) 

1 Pārskata periods 
(gadi) 

20  

2 Finanšu diskonta 
likme (%) (saskaņā ar 
FM vadlīnijām) 

4,00%  

3 Kopējais investīciju 
izmaksas, izņemot 
neparedzētus 
izdevumus (EUR) 

72 542 130 34 231 643 

4 Atlikusī vērtība (EUR) 0,00 0,00 Diskontēta 
vērtība 
(NPV) 

Diskontēta 
vērtība 
(NPV) 

Diskontēta 
vērtība 
(NPV) 

    75% 50% 35% 
5 Ieņēmumi (EUR)  80 146 099,77 88 404 714,26 97 038 720,33 102 106 506,50 
6 Darbības un 

aizstāšanas izmaksas 
(EUR) (Eiropas 
Komisijas 2014.gada 
3.marta deleģētās 
regulas Nr. 480/2014 
17.panta izpratnē 

 

79 960 387,20 79 960 387,20 79 960 387,20 79 960 387,20 

7 Neto ieņēmumi = 
ieņēmumi - darbības 
izmaksas + atlikusī 
vērtība (EUR) 
= (5) -(6) +(4) 

 

185 712,57 8 444 327,06 17 078 333,13 22 146 119,30 

8 Kopējas izmaksas - 
neto ieņēmumi (EUR, 
diskontēta)  
= (3) -(7) 

 

34 045 930,49 25 787 316,00 17 153 309,93 12 085 523,77 

9 Pro - rata no 
diskontētiem neto 
ieņēmumiem (%)  
= (8) / (3) 

 

99,46% 75,33% 50,11% 35,31% 
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5.2.2.2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu ietekme uz ūdenssaimniecības sabiedrisko 

pakalpojumu tarifiem 

Ņemot vērā, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošana uz Stratēģijas izstrādes brīdi nav 
noteikts kā atsevišķs sabiedriskais ūdenssaimniecības pakalpojums, tad notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas izmaksas un grāmatvedības uzskaite netiek nodalīta no 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sabiedriskā pakalpojuma izmaksu uzskaites, līdz 
ar to izmaksu pieaugums par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu ir jāiekļauj SPS 
sniegto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifos, tos paaugstinot. 

Stratēģijas 1.tabulā aprēķināts, ka 44 m3 notekūdeņu attīrīšana rada vidēji 1 m3 slapju 
notekūdeņu dūņu, līdz ar to notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksas ir 
novērtējamas kā 1/44 daļa no notekūdeņu tarifa. VARAM 2020.gadā veiktajā pētījumā 
“Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021.-2027.gadam”43 4.1. 
tabulā norādīts, ka vidējais notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifs ir robežās no 
0,76% Rīgā līdz 1,23% Vidzemes reģionā no mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, 
jeb atbilstoši minētā pētījuma 3.pielikumam - 0,74 EUR/m3 Rīgā līdz 2,01 EUR/m3 
Baltezera aglomerācijā. Vidējais aritmētiskais notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
tarifs saskaņā ar minēto pētījumu Latvijā ir 1,32 EUR/m3 notekūdeņu. 

17. tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu ietekme uz notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu tarifiem, pie atšķirīgas ES fondu atbalsta likmes, 
EUR 

Notekūdeņu savākšanas un dūņu 
apsaimniekošanas tarifs 

ES fondu 
atbalsts 75% 

ES fondu 
atbalsts 50% 

ES fondu 
atbalsts 35% 

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
pakalpojumu tarifs EUR m3 1,32 1,32 1,32 

Dūņu apsaimniekošanas maksas īpatsvars 
EUR uz 1 m3 notekūdeņu 0,11 0,12 0,12 

KOPĀ: 1,43 1,44 1,44 
Pieaugums %: 8,3% 9,1% 9,1% 

No veiktajiem aprēķiniem, kas apkopoti 17.tabulā, secināms, ka notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas izmaksu ietekme uz kopējo notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas tarifu ir 8 līdz 9 %. Vienlaikus jāņem vērā, ka nākotnē izvirzot jaunas, 
stingrākas prasības par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, palielināsies arī 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas izmaksu daļa kopējā notekūdeņu 
apsaimniekošanas tarifā. 

5.2.2.3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas ietekme uz pašvaldību budžetu 

Stratēģijas ieviešanas organizatoriskā struktūra saskaņā ar 5.3.nodaļā iekļauto 
informāciju un alternatīvu analīzē veikto izvērtējumu arī turpmāk tiks veikta 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu ietvarā, balstoties uz SPS, kā atbildīgo par 
                                                             
43https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/Normat%C4%ABvo%20aktu%20projekti/
Att%C4%ABst%C4%ABbas%20lp%C4%81no%C5%A1anas%20dokumenti/nosleguma-
zinojums_precizets_011020.pdf 
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atbilstošu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas nodrošināšanu. 5.2.2.1.nodaļā 
norādīts, ka pie atšķirīgas ES fondu atbalsta likmes, mainās arī nepieciešamais SPS 
ieguldījumu apjoms, lai izveidotu atbilstošu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūru. 

Ņemot vērā, ka SPS gandrīz visās pašvaldībās ir pašvaldību kapitālsabiedrības, 
un to ekonomiskā situācija visbiežāk neļauj piesaistīt kredītresursus visu nepieciešamo 
investīciju ieguldījumu veikšanai, paredzams, ka Stratēģijas ieviešanai un 
infrastruktūras izveidei nepieciešamā finansējuma piesaistei SPS būs nepieciešams 
izmantot pašvaldību garantijas vai kredīta galvojumu, kas ietekmē pašvaldības kopējo 
kredītsaistību apjomu. Ņemot vērā, ka kopējās nepieciešamās investīcijas Stratēģijas 
īstenošanai ir novērtētas vairāk nekā 73 milj. EUR apmērā, tad secināms, ka kopējā 
ietekme uz pašvaldību saistību apjomu var būt nozīmīga. Lai novērtētu Stratēģijas 
ieviešanai nepieciešamā SPS līdzfinansējuma ietekmi uz pašvaldību budžetiem un to 
aizņēmumu apjomu, 18.tabulā apkopota informācija par saistību īpatsvaru un to 
izmaiņām pie dažādām ES fondu atbalsta likmēm. 
18.tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas investīciju ietekme uz pašvaldību budžetu 
pie atšķirīgām ES fondu atbalsta likmēm 

 ES fondu 
atbalsts 75% 

ES fondu 
atbalsts 50% 

ES fondu 
atbalsts 35% 

Plānotie pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi 
bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF EUR, 
2021 gada 30.jūnijs44 

2 113 068 469 2 113 068 469 2 113 068 469 

Stratēģijas ieviešanai nepieciešamais 
garantijas apjoms SPS līdzfinansējuma daļas 
nodrošināšanai, EUR 

18 135 533 36 271 065 47 152 385 

% no pašvaldību kopējiem ieņēmumiem 0,8 1,72 2,23 

Vērtējot pašvaldību kopējo saistību apjomu uz 2021.gada 30.jūniju, secināms, 
ka trīs pašvaldībās (Kandavas, Jaunpils, Ķeguma nov.) esošo parādsaistību apjoms ir 
vērtējams kā augsts un sasniedz 15% - 20% robežu. Pārējās pašvaldībās esošo saistību 
apjoms ir zemāks. 
19.tabula: Latvijas pašvaldību esošo saistību apjomu novērtējums 

 Pašvaldību saistību 
apjoms <5% 

Pašvaldību 
saistību apjoms 
no 5% līdz 10% 

Pašvaldību 
saistību apjoms 
no 10% līdz 15% 

Pašvaldību 
saistību apjoms 

>15% 

Pašvaldību skaits 29 57 30 3 

Pēc 2021.gada ATR trīs novadi ar lielāko saistību apjomu ir iekļauti lielākos 
novados, kā rezultātā var prognozēt, ka nevienai pašvaldībai kopējais viena gada 
parādsaistību apjoms pret pašvaldības budžetu nepārsniedz 15%.  

                                                             
44 https://www.fm.gov.lv/lv/pasvaldibu-finansu-raditaju-analize 
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Ievērojot, ka ES fondu līdzfinansēto projektu realizācijai ir iespējams 
aizņemties finansējumu ar atmaksas termiņu līdz 10 gadiem, tad prognozējams, ka 
saistības galvojumu veidā, ko pašvaldības uzņemsies, lai nodrošinātu Stratēģijas 
ieviešanai nepieciešamo SPS līdzfinansējumu, neatstās būtisku negatīvu iespaidu uz 
pašvaldību maksātspēju un iespēju aizņemties finansējumu arī citiem pašvaldību 
attīstībai nozīmīgiem projektiem. 
5.2.3. Stratēģijas īstenošanas sociālekonomisko izmaksu un ieguvumu analīze 

Papildus IIA aprēķinātajiem finanšu ieņēmumiem Stratēģijas īstenošana var 
radīt arī dažādus sociālekonomiskos labumus jeb ieguvumus. IIA izstrādes laikā 
noteikti četri būtiskākie notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sociālekonomiskie 
ieguvumi, kas tiešā veidā saistīti ar vides stāvokļa un vides kvalitātes uzlabošanos - 
ierobežota dažādu vielu (slāpekļa, fosfora, dažādu metālu u.c. vielu) nekontrolēta 
noplūde vidē, slimību izplatības ierobežošana, smaku izplatības ierobežošana un 
cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanās. 20.tabulā apkopoti aprēķinātie 
sociālekonomiskie ieguvumi no notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas ieviešanas: 

20.tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sociālekonomiskie ieguvumi un to 
novērtējums 

Sociālekonomiskie ieguvumi Ieguvums EUR gadā 
Ierobežota dažādu vielu nekontrolēta noplūde vidē 1 697 871 
Slimību izplatības ierobežošana 181 134 
Smaku izplatības ierobežošana 175 000 
Cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanās 475 890 

KOPĀ: 2 529 895  

Sociālekonomiskais ieguvums ar lielāko novērtēto vērtību ir ierobežota dažādu 
vielu nekontrolētu noplūde vidē. Plānots, ka pēc Stratēģijas uzdevumu īstenošanas 
atbilstoši tiks apsaimniekotas un utilizētas visas komunālajās NAI radītās notekūdeņu 
dūņas (vidēji 1 187 948 m3 slapju notekūdeņu dūņu), tādējādi samazinot izdevumus, 
kas nepieciešami, lai novērstu vides kaitējumu, ko radītu dažādu vielu nekontrolēta 
izplatība vidē un virszemes ūdeņos no neapstrādātām un atbilstoši neapsaimniekotām 
notekūdeņu dūņām. Notekūdeņu dūņās esošo augu barošanās elementu pārnese un 
noplūde virszemes ūdeņos veicina arī virszemes ūdensobjektu, tai skaitā Baltijas jūras 
eitrofikāciju. Vidē nonākošā fosfora slodzes samazinājums par vienu tonnu, saskaņā ar 
pētījumos aplēstajām izmaksām veido 462 000 EUR45, kas, ņemot vērā notekūdeņu 
dūņu piesātinājumu ar fosforu (vidēji 33 g uz kg notekūdeņu dūņu sausnes) un kopējo 
notekūdeņu dūņu daudzumu Latvijā ļauj novērtēt, ka no atbilstošas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas sagaidāmais izmaksu ietaupījums var būt līdz pat 1 697 871 EUR 
gadā. 

Ierobežojot neatbilstoši apstrādātu un nekontrolētu notekūdeņu dūņu 
izmantošanu, tiks mazināta arī dažādu slimību izplatība, kas nodrošina 

                                                             
45 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_03/SR_BALTIC_LV.pdf 
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sociālekonomiskos ieguvumus un izmaksu samazinājumu par ārstniecības 
pakalpojumiem. Notekūdeņu dūņas var saturēt lielu daudzumu dažādu patogēnu, un 
notekūdeņu dūņu nekontrolēta izmantošana un neatbilstoša apsaimniekošana var 
veicināt arī dažādu slimību izplatību un pārnesi starp cilvēkiem. Samazinot slimību 
izplatību, tiek samazinātas arī izmaksas, kas būtu nepieciešamas, lai nodrošinātu 
ārstniecības pakalpojumus saslimušajiem. Kopējais Latvijas 2021. gada Veselības 
ministrijas budžets dažādu ārstniecības pakalpojumu sniegšanai ir 1,8 miljardi 
EUR/gadā. Samazinot slimību izplatību par 0,001%46 tas dotu izmaksu ietaupījumu 
181 134 EUR/gadā apmērā. Papildus jāņem vērā, ka slimošanas laikā netiek gūti 
ieņēmumi un netiek radītas ekonomiskās vērtības, kas šajā aprēķinā nav ņemtas vērā. 

Savukārt smaku izplatības ierobežošana veicina labvēlīgākus dzīves vides 
apstākļus iedzīvotājiem, kas dzīvo notekūdeņu dūņu pārstrādes vietu tuvumā. 
Praktiskā pieredze liecina, ka smaku izplatībai būtiski ir meteoroloģiskie apstākļi un pie 
nelabvēlīga vēja virziena un stipruma, smaku izplatība var būt ļoti plaša, kas rada 
sūdzības par nepatīkamiem dzīves vides apstākļiem smaku izplatības dēļ. Smaku 
izplatības ierobežošana un kontrole var veicināt arī teritoriju ekonomisko attīstību, kā 
rezultātā dažāda veida saimniecisko darbību ir iespējams organizēt tuvāk notekūdeņu 
dūņu pārstrādes centriem. Ņemot vērā, ka Stratēģijas ietvaros ir plānots izveidot 26 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centrus un intensīvs smaku izplatības rādiuss var būt līdz 
pat 3 km, tad smaku ierobežošana, papildus var veicināt netraucētu uzņēmējdarbības 
attīstību vairāk kā 50 000 ha lielā teritorijā ap notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem. 
Ņemot vērā, ka notekūdeņu dūņu centros no citām NAI ievestais notekūdeņu dūņu 
apjoms veidos mazāk par 10% no kopējā notekūdeņu dūņu apjoma, secināms, ka to 
koncentrēšana neradīs tik lielu papildus smaku emisiju risku, kas mazinātu veikto 
smaku novēršanas pasākumu efektivitāti, vērtējot pret esošo situāciju, turklāt 
notekūdeņu dūņu koncentrēšana būtiski mazinās lokālo smaku emisiju pārējās NAI. 

Vidējā zemes nomas cena par lauksaimniecības zemi Latvijā 2020.gadā bija 
71,49 EUR/ha/gadā47. Novērtējot, ka smaku izplatības ierobežošana un smaku 
ietekmes mazināšana, zemes nomas cenu palielinās par 3,5 EUR/ha/gadā, tad kopējie 
papildus gūtie ieņēmumi veidos 175 000 EUR gadā. 

Neapstrādātu notekūdeņu dūņu nekontrolētas izplatības ierobežošana 
kopumā veicinās cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanos, gan attiecībā uz cilvēku fiziskās 
labsajūtas, gan emocionālās labsajūtas uzlabošanos, gan attiecībā uz tīru un sakoptu 
vidi. Tie ir emocionāli un estētiski baudījumi, kas uzlabo cilvēku apkārtējās vides 
uztveri, mazina stresu, paaugstina iespējas atrasties tīrā un sakoptā vidē. Pieņemot, 
ka Latvijas iedzīvotāji kopumā ir ar mieru ļoti nelielu daļu (~0.025%) no saviem 
ienākumiem maksāt par iespēju dzīvot un atrasties tīrā un sakoptā vidē, secināms, ka 

                                                             
46 Stratēģijas izstrādātāju pieņēmums 
47 Data.stat.gov.lv  Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena Latvijā, EUR par ha, 2020.gadā 
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vidēji viens cilvēks būtu gatavs maksāt 0,23 EUR gadā par tīru un kvalitatīvu dzīves vidi, 
un kopējie sociālekonomiskie ieguvumi būtu 475 890 EUR. Aprēķins veikts pieņemot, 
ka iedzīvotāju skaits Latvijas pašvaldībās 2021.gada 1.janvārī bija 2 069 08948 cilvēki, 
bet mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu 2021.gadā 
1.ceturksnī bija 1 207 EUR mēnesī. Vidējā darba samaksa pēc nodokļu nomaksas bija 
891 EUR mēnesī49. 

5.2.4. Stratēģijas jūtīguma riska analīze 

Sagatavojot Stratēģijas IIA un novērtējot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
izmaksas un ieņēmumus, tika veikta arī risku jūtīguma analīze, novērtējot kuriem no 
faktoriem ir lielākā ietekme uz Stratēģijas IIA finanšu aprēķinu rezultātiem. Jūtīguma 
analīzes ietvaros veikta gan finanšu kapitāla, gan investīciju, gan sociālekonomisko 
faktoru jūtīguma analīze, un veikto aprēķinu rezultāti apkopoti 21.tabulā. 

21.tabula: Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jūtīguma analīze 

 Jutīguma analīzes novērtējuma rādītāji 
Finanšu kapitāla jūtīguma analīze FNPVk, novirze % FRRk, novirze % 

SPS ieguldījumu izmaiņas par 1% 1,189 0,580 
Ieņēmumu izmaiņas no saimnieciskās darbības par 1% -1,983 -5,868 
Darbības izmaksu izmaiņas par 1% 1,793 5,757 

Finanšu investīciju jūtīguma analīze FNPVc, novirze % FRRc, novirze % 
Investīciju izmaksu izmaiņas par 1% 1,086 0,375 
Ieņēmumu izmaiņas no saimnieciskās darbības par 1% -0,906 -3,780 
Darbības izmaksu izmaiņas par 1% 0,819 3,721 

Sociālekonomiskā jūtīguma analīze ENPV, novirze % ERR, novirze % 
Nekontrolēta dažādu vielu izplatība ierobežošana dabā 
izmaiņas par 1% 

-2,823 0,060 

Slimību izplatības ierobežošanas izmaiņas par 1% -0,301 0,006 
Smaku izplatības ierobežošanas izmaiņas par 1% -0,291 0,006 
Cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanās izmaiņas par 1% -0,791 0,017 
Kopējo ieņēmumu no ekonomiskās darbības izmaiņas 
par 1% -9,303 0,197 

Kopējo izmaksas izmaiņas par 1% 8,414 -0,180 
Kopējo investīciju izmaksu izmaiņas par 1% 6,095 -0,108 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas institucionālais ieviešanas plāns 

Ievērojot 4.6 nodaļā “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas institucionālo 
alternatīvu izvērtējums” veikto notekūdeņu dūņu institucionālās pārvaldības 
alternatīvu izvērtējumu, secināms, ka notekūdeņu dūņu pārvaldības mehānisms, 
kopumā ir saglabājams līdzšinējā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pārvaldības un uzraudzības formātā un tajā nav nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas, 
jo nav konstatēti citi, efektīvāki un izmaksu ziņā pamatotāki pārvaldes un 

                                                             
48 https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/2881/download 
49 https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga/preses-relizes/6569-darba-samaksa-2021-gada-
1-ceturksni 

5.3. 
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ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas modeļi. 19.attēlā pievienots 
faktiskais ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu pārvaldības modelis, kuru 
plānots izmantot arī notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, jo arī turpmāk notekūdeņu 
dūņas ir plānots pārvaldīt ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu ietvaros. 
Katras iesaistītās institūcijas pienākumi attiecībā uz notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu un Stratēģijas ieviešanu iekļauti 5.3.1. nodaļā un 22.tabulā. 

19.attēls Notekūdeņu dūņu pārvaldības institucionālais modelis (shēma) 

 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas organizatoriskā struktūra 

Ūdenssaimniecības un arī notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas institucionālajā 
modelī (19.attēls) iekļauto institūciju un organizāciju funkciju, pienākumu un 
atbildības sadalījums, tai skaitā Stratēģijas ieviešanas fāzē veicamie organizatoriskie 
pasākumi un pienākumi iekļauti 22.tabulā.  

22.tabula: Latvijas notekūdeņu dūņu pārvaldībā un Stratēģijas ieviešanā iesaistīto institūciju 
pienākumi un rīcība 

Institūcija Pienākumi un rīcība notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas pārvaldībā  

Pienākumi un rīcība Stratēģijas ieviešanā 

Ministru 
kabinets 

(MK) 

● Apstiprina normatīvos aktus un 
grozījumus tajos, ja nepieciešams 
Stratēģijas darbības laikā 

● Apstiprina normatīvos aktus un grozījumus 
tajos, kas nepieciešami, lai ieviestu Stratēģiju, tai 
skaitā ārējo publisko investīciju atbalsta 
programmu nosacījumus. 

VARAM 

● Izstrādā jaunus normatīvos aktus un to 
grozījumus ūdenssaimniecības, tai skaitā 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas un 
vides aizsardzības jomu normatīvajos 
aktos, lai nodrošinātu nozaru tiesiskā 
regulējuma atbilstību ES normatīvo aktu 
prasībām un jaunākajām zinātniskajām 
atziņām, pilnveidojot nozaru pārvaldību; 

● Izstrādā valsts ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas VARAM kompetences jomās 

• Izstrādā un iesniedz MK apstiprināšanai 
Stratēģiju; 

• Izstrādā grozījumus ūdenssaimniecības, tai 
skaitā uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu 
attiecināmajos normatīvajos aktos, ņemot vērā 
Stratēģijā iekļautos priekšlikumus, lai 
nodrošinātu tiesiskā regulējuma atbilstību 
Stratēģijas ieviešanai; 

● Izstrādā atbalsta programmu nosacījumus 
ārējos publisko investīciju piesaistei 
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Institūcija 
Pienākumi un rīcība notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošanas pārvaldībā  
Pienākumi un rīcība Stratēģijas ieviešanā 

un rīcības plānus izvirzīto ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanai, tai skaitā; 

● Pārskata un novērtē Stratēģijas 
ieviešanas gaitu un pieņem lēmumu par 
izmaiņām Stratēģijā un tās ieviešanas 
plānā, lai nodrošinātu Stratēģijas 
īstenošanu vai atbilstību faktiskajai 
situācijai un nepieciešamībai; 

● Apkopo un analīzē ar notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu saistīto statistisko 
informāciju Stratēģijas ieviešanas 
progresa novērtēšanai, tai skaitā sniedz 
nepieciešamās atskaites ES līmenī; 

● Izstrādā un īsteno publicitātes 
pasākumus notekūdeņu dūņu 
izmantošanas veicināšanai un to 
pozitīvās ietekmes popularizēšanai. 

notekūdeņu dūņu savākšanas, atūdeņošanas, 
pārstrādes un utilizācijas infrastruktūras izveidei 
saskaņā ar stratēģijā paredzēto sadalījumu starp 
ūdenssaimniecības SPS un pašvaldībām; 

● Nodrošina valsts statistikas pārskatu pilnveidi 
un optimizāciju atbilstoši stratēģijā iekļautajiem 
nosacījumiem, tai skaitā nodrošina līdzekļus citu 
IT sistēmu pilnveidei, kas nepieciešamas VVD 
vides kontroles funkciju veikšanai; 

● Nodrošina finansējuma pieprasījumu valsts 
budžetā VVD kontroles funkciju un kapacitātes 
celšanai; 

● Izstrādā un īsteno publicitātes pasākumus 
notekūdeņu dūņu izmantošanas veicināšanai un 
to pozitīvās ietekmes popularizēšanai; 

● Sadarbībā ar ūdenssaimniecības nozares 
pārstāvjiem sniedz priekšlikumus citās 
institūcijās (Zemkopības ministrija, Finanšu 
ministrija u.c.), lai veicinātu notekūdeņu dūņu 
izmantošanu iestrādei augsnē, tai skaitā par 
papildus atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem 
un būvniecības iepirkumos 

SPRK 

● Izskata un apstiprina 
ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu tarifus; 

● Izvērtē nepieciešamību pilnveidot 
ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku un veic metodikas grozījumus 

● Sadarbībā ar ūdenssaimniecības nozares 
pārstāvjiem, VARAM un citām iesaistītajām 
pusēm veic grozījumus ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu aprēķināšanas 
metodikā, ņemot vērā Stratēģijā paredzēto 
notekūdeņu apsaimniekošanas modeli 

Valsts vides 
dienests 

● Veic ūdenssaimniecības SPS un 
notekūdeņu dūņu lietotāju darbības 
kontroli, lai pārliecinātos par 
normatīvajiem aktiem atbilstošu 
notekūdeņu dūņu pārstrāde un 
utilizācija; 

● Nodrošina ikgadējo valsts statistikas 
pārskatu kontroli un atbilstību 
faktiskajai situācijai 

● Sniedz informāciju VARAM par papildus 
nepieciešamo finansējumu kontroles funkciju 
pilnveidei un kapacitātes nodrošināšanai; 

● Sniedz viedokli un priekšlikumus valsts 
statistikas pārskatu un citu saistīto IT sistēmu 
darbības uzlabošanai, lai efektivizētu to 
izmantošanu kontroles funkciju veikšanai; 

● Pilnveido un precizē iekšējās procedūras 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kontroles 
veikšanai, ņemot vērā Stratēģijā plānoto 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeli 

Pašvaldības 
dome 

● Veic izmaiņas lēmumā vai pieņem jaunu 
lēmumu par ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu 
atbildīgo pašvaldības teritorijā; 

● Pieņem lēmumus un slēdz vienošanās 
par sadarbību ar citām pašvaldībām par 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu. 
 
 

● Pieņem lēmumu par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu atbildīgo ūdenssaimniecības 
SPS novada teritorijā; 

● Pieņem lēmumu par atbalstu notekūdeņu dūņu 
centra infrastruktūras attīstības projektu 
īstenošanai; 

● Veicina un popularizē notekūdeņu dūņu 
izmantošanu pašvaldības infrastruktūras 
attīstības projektos, kur tas iespējams; 

● Iespēju robežās nodrošina atbalstu finansējuma 
piesaistei notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
sistēmas izveidei un pilnveidei (piemēram, 
sniedzot galvojumu SPS aizņēmumam Valsts 
kasē, infrastruktūras attīstībai). 
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Institūcija 
Pienākumi un rīcība notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošanas pārvaldībā  
Pienākumi un rīcība Stratēģijas ieviešanā 

Ūdenssaim-
niecības SPS 

● Apsaimnieko un nodrošina notekūdeņu 
dūņu centralizāciju pašvaldības ietvaros, 
veic pašvaldībās teritorijā esošo NAI 
pārraudzību notekūdeņu dūņu jomā; 

● Nodrošina notekūdeņu dūņu pārstrādi 
dūņu centrā saskaņā ar izvēlēto 
pārstrādes veidu un tehnisko risinājumu; 

● Nodrošina pārstrādātu notekūdeņu 
dūņu un to komposta pieejamību dūņu 
lietotājiem (klientiem), ja nepieciešams 
veic to piegādi līdz iestrādes vietai; 

● Izstrādā un īsteno pastāvīgus 
publicitātes pasākumus notekūdeņu 
dūņu centrā pārstrādāto notekūdeņu 
dūņu vai to komposta izmantošanas 
veicināšanai, un to pozitīvās ietekmes 
popularizēšanai tuvākajā reģionā; 

● Uztur un pilnveido notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūru; 

● Uzkrāj informāciju par notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas izmaksām un 
iesniedz Regulatorā ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu grozījumus, lai 
nodrošinātu principa “piesārņotājs 
maksā” ievērošanu; 

● Sniedz VVD un citām uzraugošajām 
institūcijām visu informāciju par 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu; 

● Regulāri iesniedz nepieciešamos valsts 
statistikas pārskatu datus, pārliecinās 
par to atbilstību faktiskajai notekūdeņu 
dūņu uzskaitei; 

● Sniedz priekšlikumus pašvaldībai, 
VARAM un citām institūcijām par 
uzlabojumiem, kas nepieciešami 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
kvalitātes uzlabošanai un pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu izmantošanai; 

● Uzrauga un kontrolē tā atbildības zonā 
(aglomerācijā) esošo ražošanas 
notekūdeņu priekšattīrīšanu un tās 
atbilstību noslēgtajiem līgumiem un 
normatīvo aktu prasībām. 

● Pašvaldības noteiktais par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu atbildīgais ūdenssaimniecības 
SPS Iepazīstas ar pašvaldībā esošajām NAI, to 
darbību, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūru, notekūdeņu dūņu noņemšanas 
biežumu un apjomu; 

● Slēdz vienošanās ar citiem ūdenssaimniecības 
SPS attiecīgās pašvaldības teritorijā par 
notekūdeņu dūņu pieņemšanas/nodošanas 
nosacījumiem un kārtību; 

● Izstrādā notekūdeņu dūņu savākšanas plānu, 
maršrutus un kārtību pašvaldības teritorijā, lai 
nodrošinātu notekūdeņu dūņu savākšanu 
pašvaldības lielākajās NAI; 

● Izstrādā tehniski ekonomisko pamatojumu lai 
izvēlētos labāko pieejamo tehnoloģiju 
notekūdeņu dūņu savākšanas un atūdeņošanas 
infrastruktūras izveidei, lai apsaimniekotu 
pašvaldības teritorijā radītās notekūdeņu dūņas 
un nogādātu pašvaldības lielākajās NAI; 

● Izstrādā tehniski ekonomisko pamatojumu 
notekūdeņu dūņu pārstrādes un utilizācijas 
infrastruktūras izveidei notekūdeņu dūņu 
centrā; 

● Slēdz vienošanos ar citu pašvaldību 
ūdenssaimniecības SPS - dūņu 
apsaimniekotājiem par notekūdeņu dūņu 
pieņemšanu/nodošanu dūņu centrā; 

● Izstrādā un iesniedz projekta pieteikumus ārējā 
publiskā finansējuma investīciju piesaistei 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras izveidei; 

● Izveido notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūru, atbilstoši Stratēģijā noteiktajam 
sadalījumam; 

● Izstrādā un īsteno publicitātes pasākumus 
notekūdeņu dūņu centrā pārstrādāto 
notekūdeņu dūņu vai to komposta izmantošanas 
veicināšanai, un to pozitīvās ietekmes 
popularizēšanai tuvākajā reģionā; 

● Izstrādā un ievieš neapstrādātu un pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu un to komposta kvalitātes 
uzraudzības kārtību notekūdeņu dūņu centra 
ietvaros; 

● Izstrādā pārstrādātu notekūdeņu dūņu un to 
komposta utilizācijas pasākumu shēmu, kur 
iekļauj visas rīcības un soļus, kas veicami, lai 
varētu veikt notekūdeņu dūņu un to komposta 
iestrādi augsnē jeb “ceļa karti” notekūdeņu dūņu 
produktiem no “dūņu centra līdz laukam”. 

● Izstrādā un ievieš uzskaites, kontroles un 
uzraudzības sistēmu notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesa uzraudzībai gan 
pašvaldības, gan dūņu centra līmenī. 
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Institūcija 
Pienākumi un rīcība notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošanas pārvaldībā  
Pienākumi un rīcība Stratēģijas ieviešanā 

Notekūdeņu 
dūņu 

izmantotājs 

● Nodrošina atbilstošu notekūdeņu dūņu 
iestrādi augsnē; 

● Uzglabā informāciju par iestrādāto 
notekūdeņu dūņu apjomu, kvalitāti, 
iestrādes laiku un vietu tā 
apsaimniekošanā esošajās nekustamajos 
īpašumos 

 

Šāds notekūdeņu dūņu pārvaldības un ieviešanas modelis jeb Stratēģijas 
institucionālais risinājums ir ilgtspējīgs, jo: 

● tiešā veidā saistīts ar notekūdeņu dūņu rašanās vietu – notekūdeņu attīrīšanu, 
līdz ar to nodrošina, ka par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbildīgs ir tas 
pats subjekts, kas par to radīšanu; 

● ļauj precīzi un tiešā veidā piemērot principu “Piesārņotājs maksā” un visus 
izdevumus par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu sedz ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, kas radījuši notekūdeņu dūņās iekļauto 
piesārņojumu;  

● nav saistīts ar būtiskām izmaiņām jomu regulējošajos tiesību aktos, līdz ar to 
ir ērti, ātri un efektīvi īstenojams, neradot būtisku pretestību iesaistītajās 
pusēs, ir saprotama un kopumā zināma visu iesaistīto pušu atbildība un 
pienākumi; 

● ļauj izmantot esošos darbaspēka, zināšanu un pieredzes, kā arī infrastruktūras 
resursus, kas esošajā situācijā pieejami sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu rīcībā.  

Ievērojot, ka Stratēģijas ieviešanas pasākumu īstenošana neparedz būtiskas 
izmaiņas pastāvošajā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas, 
uzraudzības un pārvaldības kārtībā, nav sagaidāms, ka Stratēģijas īstenošana radītu 
būtisku administratīvo slogu valsts un pašvaldības institūcijās, bet atsevišķos 
gadījumos, piemēram VVD, mazinātos administratīvais slogs, jo pilna notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas cikla kontrole būs veicama ne vairāk kā 42 notekūdeņu dūņu 
koncentrēšanas vietās (pašvaldību lielākās NAI, notekūdeņu dūņu centri, t.sk. Rīgas 
pilsētas NAI), nevis katrā no 921 NAI. Administratīvie resursi varētu palielināties tiem 
ūdenssaimniecības SPS, kas atbildīgi par notekūdeņu dūņu savākšanu pašvaldības 
ietvaros un notekūdeņu dūņu centru operatoriem, kur būs nepieciešams papildus 
personāls (1 darbinieks, ja pašvaldībā nav dūņu centrs, 2-3 darbinieki, ja pašvaldībā ir 
notekūdeņu dūņu centrs) notekūdeņu dūņu savākšanas maršrutu plānošanai, 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kontroles un uzraudzības veikšanai, klientu 
piesaistes, publicitātes un mārketinga nodrošināšanai un citiem papildus 
pienākumiem, kas iekļauti 22.tabulā. 
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Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas ieviešanas uzdevumi, finansēšanas 

plāns un laika grafiks 

Lai nodrošinātu Stratēģijas mērķu un tiem pakārtoto uzdevumu izpildi, kas vērsti 
uz Stratēģijas Misijas un Vīzijas sasniegšanu 23.tabulā iekļauts Stratēģijas ieviešanas 
plāns, kura mērķis ir paredzēt par katra izvirzītā uzdevuma izpildi atbildīgās un 
iesaistītās institūcijas, novērtēt uzdevuma izpildei nepieciešamo laiku un izmaksu 
avotu/apjomu. Ieviešanas plānā pie katra uzdevuma un tajā plānotās aktivitātes 
norādīts arī sasniedzamais rezultāts, kas izmantojams, lai pārliecinātos par izvirzītā 
pasākuma izpildi. Ieviešanas plānā iekļautie uzdevumi atbilst Stratēģijas mērķiem un 
izvirzītajai Vīzijai, kas vērsta uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas veikšanu atbilstoši 
aprites ekonomikas principiem. Ieviešanas plānā iekļautie pasākumi veicinās Eiropas 
Zaļā kursa50 un ES Rīcības plāna pārejai uz aprites ekonomiku51, kā arī citu 
starptautisko un arī nacionālo ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentu52 mērķu 
sasniegšanu, kas paredz, ka tautsaimniecībai jāvirzās uz aprites ekonomikas principu 
ieviešanu visās ekonomikas nozarēs, vienlaikus turpinot nodrošināt cilvēka veselībai 
un dabas videi draudzīgas tautsaimniecības attīstību. Detalizēta informācija par 
Stratēģijas un arī tās ieviešanas plāna sasaisti ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī Eiropas Savienības 
politikas plānošanas dokumentiem, skatīt 6.tabulā. 

                                                             
50 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1/language-lv  
51 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614 
52 Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam, Rīcības virziens “Daba un Vide – “Zaļais kurss”” - 
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-
files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf 

5.4. 
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23.tabula: Stratēģijas ieviešanas plāns. 

Uzdevums Galvenie pasākumi, aktivitātes 
Atbildīgās 
institūcijas 

Iesaistītās 
institūcijas 

Nepieciešama
is finansējums 

un tā avoti 
Izpildes termiņš 

Sasniedzamais rezultāta 
rādītājs 

1. Mērķis – Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir precīzi noteikta, videi droša un izmaksu efektīva 

1.1. Uzdevums: 
Pilnveidot notekūdeņu 
dūņu 
apsaimniekošanas 
tiesisko ietvaru 

a) Veikt grozījumus Ūdenssaimniecības 
pakalpojuma likumā atbilstoši Stratēģijas 
priekšlikumiem; 

b) Izstrādāt jaunus MK noteikumus par 
notekūdeņu dūņu centru darbību, to 
pārvaldošo operatora tiesības, pienākumus, 
atbildību, informēšanas un atskaitīšanās 
kārtību u.c. aspektus; 

c) Veikt grozījumus MK noteikumos Nr.362, 
atbilstoši Stratēģijas priekšlikumiem. 

VARAM 

SPRK 
EM 
TM 

LŪKA 
LPS 
ZM 
VM 
PVD 

VAAD 
VI  

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

18 mēneši no 
Stratēģijas 

iesniegšanas 
VARAM 

 

a) Veikti grozījumi 
Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likumā; 

b) Izstrādāti MK noteikumi par 
notekūdeņu dūņu centru 
darbību; 

c) Veikti grozījumi MK 
noteikumos Nr.362 

1.2. Uzdevums: 
Precizēt notekūdeņu 
dūņu 
apsaimniekošanas 
vietu 
ūdenssaimniecības 
sabiedrisko 
pakalpojumu ietvarā 

a) Veikt grozījumus MK noteikumos Nr.17453 
 
 
 

b) Veikt grozījumus MK noteikumus Nr.122754; 
 

 
 

c) Veikt grozījumus “Ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikā”55. 

VARAM 
 
 
 

EM 
 
 
 

SPRK 

SPRK 
EM 

LŪKA 
LPS 

VARAM 
SPRK 
LŪKA 
LPS 

VARAM 
EM 

LŪKA 
LPS 

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

21 mēnesis no 
Stratēģijas 

iesniegšanas 
VARAM 

 

a) Veikti grozījumi MK 
noteikumos Nr.174; 
 

 
b) Veikti grozījumi MK 

noteikumos 1227; 
 
c) Veikti grozījumi 

“Ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas 
metodikā” 

                                                             
53 https://likumi.lv/ta/id/281230-noteikumi-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanu-un-lietosanu 
54 https://likumi.lv/ta/id/199830-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem 
55 https://likumi.lv/ta/id/279283-udenssaimniecibas-pakalpojumu-tarifu-aprekinasanas-metodika 
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1.3. Uzdevums: 
Atbalsta programmu 
izveide 

a) Izstrādāt un īstenot publiskā finansējuma 
līdzfinansētu atbalsta programmu 
notekūdeņu dūņu apstrādes un 
centralizēšanas infrastruktūras izveidei; 

b) Izstrādāt un īstenot publiskā finansējuma 
līdzfinansētu atbalsta programmu 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centru 
infrastruktūras izveidei; 

c) Nodrošināt publiskā finansējuma piesaisti 
pietiekamā apjomā visu nepieciešamo dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūras investīciju 
līdzfinansēšanai  

VARAM 

FM 
CFLA 
LŪKA 
LPS 

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

21 mēnesis no 
Stratēģijas 

iesniegšanas 
VARAM 

 

a) Izsludināta projektu 
pieteikumu atlase 
notekūdeņu dūņu apstrādes 
un centralizēšanas 
infrastruktūras izveidei; 

b) Izsludināta projektu 
pieteikumu atlase 
notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centru 
infrastruktūras izveidei; 

c) Izsludinātajos notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstības 
projektu pieteikumu atlases 
konkursos pieejamais 
publiskais finansējums ir 
vismaz 75%56 no Stratēģijā 
aplēstā nepieciešamā 
finansējuma. 

1.4. Uzdevums: 
Risinājumu tehniski 
ekonomiskās analīzes 
un projektu 
pieteikumu izstrāde 
infrastruktūras 
attīstībai 

a) Izstrādāt tehniski ekonomisko analīzi (TEA), 
lai apzinātu faktiskos notekūdeņu dūņu 
savākšanas, pārstrādes un utilizācijas 
infrastruktūras izveidei nepieciešamos 
pasākumus, labāko pieejamo tehnoloģiju un 
to izmaksas katrā novadā un notekūdeņu 
dūņu apstrādes centrā; 

b) Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu 
izveidoto atbalsta programmu ietvaros, 
atbilstoši to nosacījumiem. 

SPS 
 

Pašvaldības 
CFLA 

VARAM 
 

670 000 
 
 

Avots – SPS 
vai 

pašvaldības 
budžets 

12 mēneši no 
Stratēģijas 

apstiprināšanas 
MK 

 

a) Sagatavota 41 novada 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas TEA un 
26 dūņu centru TEA; 

b) Sagatavoti un iesniegti 
projekta pieteikumi par 
vismaz 90% no atbalsta 
programmā pieejamā 
finansējuma uz 01.01.2024. 

                                                             
56 Stratēģijas izstrādātāju pieņēmums, ņemot vērā līdzšinējo faktisko vidējo deficīta likmi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektos. 
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1.5. Uzdevums: 
Notekūdeņu dūņu 
pārstrādes centru 
infrastruktūras izveide 

a) Notekūdeņu dūņu pārstrādes centru 
infrastruktūras projektēšanas, būvniecības un 
piegāžu iepirkumu veikšana; 

b) Notekūdeņu dūņu pārstrādes centru 
infrastruktūras projektēšana un būvniecība, 
tehnoloģisko risinājumu piegāde, uzstādīšana. 

SPS 
CFLA 

Pašvaldības 
 

47 147 00057 
Avots – ES 

fondu 
finansējums 

un SPS 
aizņēmuma 

līdzekļi 

48 mēneši no 
projektu 

pieteikumu 
apstiprināšanas 

 

Izveidota un pilnvērtīgi aprīkota 
26 notekūdeņu dūņu centru 
infrastruktūra 

1.6. Uzdevums: 
Notekūdeņu dūņu 
apstrādes un 
centralizēšanas 
infrastruktūras izveide 

a) Notekūdeņu dūņu savākšanai un 
centralizācijai novada ietvaros nepieciešamās 
infrastruktūras projektēšanas, būvniecības un 
piegāžu iepirkumu veikšana; 

b) Notekūdeņu dūņu savākšanai un 
centralizācijai novada ietvaros nepieciešamās 
infrastruktūras projektēšana un būvniecība, 
tehnoloģisko risinājumu piegāde, uzstādīšana. 

SPS 
CFLA 

Pašvaldības 
 

24 332 00058 
Avots – ES 

fondu 
finansējums 

un SPS 
aizņēmuma 

līdzekļi 

48 mēneši no 
projektu 

pieteikumu 
apstiprināšanas 

 

Izveidota un pilnvērtīgi aprīkota 
41 novada notekūdeņu dūņu 
savākšanas un apstrādes 
infrastruktūra 

2. Mērķis – Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas process ir vienkāršs un uzraudzīts 

2.1. Uzdevums: 
Izstrādāt vadlīnijas 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanā 
iesaistītajiem 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas vadlīniju 
izstrāde, ietverot vismaz šādas sadaļas: 
‒ tiesiskā sadarbība starp dažādām notekūdeņu 

dūņu apsaimniekošanā iesaistītajām 
organizācijām, atbildības robežas un 
pienākumi, lai nodrošinātu notekūdeņu dūņu 
atbilstošu savākšanu, apstrādi un utilizāciju tā 
atbildības teritorijā; 

‒ notekūdeņu dūņu kvalitātes kontrole un 
uzraudzība; 

‒ notekūdeņu dūņu savākšanas un apstrādes 
organizācija; 

VARAM LŪKA 

50 000 
 
Avots – LVAFA 
līdzekļi 

12 mēneši no 1.1. 
un 1.2.uzdevumu 
izpildes  

 

Izstrādātas un visiem 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanā iesaistītajiem 
publiski pieejamas vadlīnijas, 
kurās ietverti visi būtiskākie 
dūņu apsaimniekošanas posmi. 

                                                             
57 Saskaņā ar 4.pielikumā iekļautajiem aprēķiniem aplēstās izmaksas ir 47 146 462 EUR (bez PVN). 
58 Saskaņā ar 4.pielikumā iekļautajiem aprēķiniem aplēstās izmaksas ir 24 332 356 EUR (bez PVN). 
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‒ notekūdeņu dūņu pārstrādes organizēšana; 
‒ notekūdeņu dūņu utilizācijas procesa 

organizēšana un kontrole. 

2.2. Uzdevums: 
Unificētu dokumentu 
paraugu izveide 

Unificētu dokumentu paraugu izstrāde: 
‒ Līgumi (starp SPS, dūņu izmantotājiem, u.c.); 
‒ Notekūdeņu dūņu apliecības dažādiem dūņu 

izmantošanas mērķiem;  
‒ Iekšējās uzskaites veidlapas (formas) par 

dūņu pieņemšanu, nodošanu utt. 
‒ Aprēķinu kalkulators (par maksimālo atļauto 

izkliedējamo dūņu apjomu uz 1 ha, pie 
noteiktiem augsnes un dūņu kvalitātes 
rādītājiem) u.c. 

VARAM LŪKA 

25 000 
 

Avots – LVAFA 
līdzekļi 

12 mēneši no 1.1. 
un 1.2.uzdevumu 

izpildes 
 

Izstrādātas un visiem 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanā iesaistītajiem 
publiski pieejamas dokumentu 
formas un veidlapas 
būtiskākajos dūņu 
apsaimniekošanas posmos 

2.3. Uzdevums: Dūņu 
apsaimniekotāju 
iekšējās kontroles 
sistēmas izveide 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā iesaistīto SPS 
iekšējās notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
kārtības izstrāde, tajā skaitā iekšējā procesu 
uzraudzības, kvalitātes kontroles un utilizācijas 
izsekojamības kārtība, kā arī atbilstoša atbildīgo 
darbinieku apmācība un materiāltehniskās bāzes 
izveide; 

SPS N/A 
SPS ikgadējā 

budžeta 
ietvaros 

24 mēneši no 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas 

infrastruktūras 
izveides 

uzsākšanas 
 

 

2.4. Uzdevums: 
Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas 
uzraudzības sistēmas 
tiesiskā regulējuma 
pilnveide, uzraudzības 
iestāžu kapacitātes 
celšana un kontroles 
sistēmas pilnveide. 

a) Apzināt esošās kontroles un uzraudzības 
sistēmas trūkumus un nepieciešamos 
uzlabojumus, ņemot vērā Stratēģijā 
ierosinātās izmaiņas; 

b) Veikt grozījumus tiesiskajā regulējumā un 
kontroles organizācijas procesos, novēršot 
apzinātos trūkumus. 

c) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
kontroles un uzraudzības audits; 

VARAM 

VVD 
LŪKA 
ZM 
VM 
PVD 

VAAD 
VI 

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

 
20 000 

18 mēneši no 
Stratēģijas 

iesniegšanas 
VARAM 

 
 
 
 

VVD veiktā notekūdeņu dūņu 
uzraudzība ir efektīva un 
atbilstoša Stratēģijā 
ierosinātajām izmaiņām 
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d) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
kontroles un uzraudzības iestāžu kapacitātes 
paaugstināšana, ņemot vērā audita 
rezultātus; 

e) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
sistēmas, ņemot vērā audita rezultātus 

Avots – LVAFA 
līdzekļi 

24 mēneši no 
Stratēģijas 

apstiprināšanas 
MK 

 

Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas jomas ārējā 
uzraudzība ir efektīva, novēršot 
visas funkciju auditā fiksētās 
nepilnības 

2.5. Uzdevums: 
Notekūdeņu dūņu 
valsts statistikas 
pārskata 
sagatavošanas 
sistēmas pilnveide, 
automatizācija un 
interaktivitātes 
paaugstināšana 

a) Valsts statistikas pārskatu sistēmas pilnveide 
un automatizācija (t.sk. automātiskais 
neatbilstību kontroles rīks) attiecībā uz 
ūdenssaimniecības jomu; 

b) Valsts statistikas pārskata kartogrāfiskā 
moduļa izstrāde, lai vizualizētu un padarītu 
pārskatā pieejamo informāciju, tai skaitā par 
augšņu un notekūdeņu dūņu kvalitāti, 
lauksaimniecības zemju pieejamību, faktiski 
veikto notekūdeņu dūņu izkliedi, pieejamo 
notekūdeņu dūņu apjomu dūņu centrā utt. 

VARAM 
LVĢMC 
LŪKA 

 

500 000 
Avots – ES 
fondu vai 

valsts budžeta 
finansējums 

a) 24 mēneši no 
Stratēģijas 

apstiprināšanas 
MK 
 

b) 24 mēneši no 
2.5.uzdevuma 

a) daļas izpildes 
 

a) Pilnveidota valsts pārskatu 
sistēma “2-Ūdens” attiecībā 
uz informācijas sniegšanu 
par notekūdeņu dūņām, kas 
papildināts ar automātisko 
neatbilstību kontroles rīku; 

b) Izstrādāts un pieejams 
valsts statistikas pārskata 
kartogrāfiskais modulis, 
kurā attēlota ar 
ūdenssaimniecību un 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu saistītā 
informācija 

2.6. Uzdevums: 
Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas 
stratēģijas ieviešanas 
un darbības 
monitorings 

a) Sagatavot Stratēģijas darbības monitoringa 
kārtību un noteikt atbildīgo par monitoringa 
veikšanu noteiktajā periodā 

b) Reizi piecos gados veikt Stratēģijas ieviešanas 
un darbības monitoringu un sniegt 
priekšlikumus Stratēģijas vai notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas procesa pilnveidei. 

VARAM  

a) Ikgadējā 
budžeta 
ietvaros; 

b) 20 000 
Avots - LVAFA 

līdzekļi 

a) 6 mēneši no 
1.1. un 

1.2.uzdevumu 
izpildes 

 
b) 12 mēnešu 
laikā pēc 5 gadu 

Stratēģijas 
īstenošanas  

 

a) Izveidota un apstiprināta 
Stratēģijas darbības 
monitoringa kārtība; 

b) Veikts pirmais Stratēģijas 
monitoringa novērtējums 
un sniegti priekšlikumi 
Stratēģijas darbības 
uzlabošanai. 
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3.Mērķis - Pārstrādātas notekūdeņu dūņas ir pieprasīts un pieejams resurss 

3.1. Uzdevums: 
Aktualizēt saistīto 
nozaru tiesisko 
regulējumu 

a) Apzināt saistīto nozaru ierobežojumus 
notekūdeņu dūņu plašākai izmantošanai un 
sniegt priekšlikumus to novēršanai; 

b) Pastāvīgi skaņojot, precizējot saistīto nozaru 
tiesisko regulējumu sniegt priekšlikumus, kas 
attiecas uz notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas pilnveidi 

VARAM 

ZM 
EM 
FM 

LŪKA 

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

18 mēneši 
no Stratēģijas 

apstiprināšanas 
MK 

a) Novērsti neobjektīvi tiesiskie 
ierobežojumi pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu 
izmantošanai; 

b) Pastāvīga notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas jautājumu 
ievērtēšana saistīto nozaru 
tiesiskā regulējuma attīstības 
laikā 

3.2. Uzdevums: 
Sabiedrības 
informēšanas 
sākotnējās kampaņas 
īstenošana 

a) Izstrādāt sabiedrības informēšanas kampaņas 
īstenošanas aprakstu, t.sk. saukli, vizuālo 
identitāti, detalizētu komunikācijas 
pasākumu plānu un tam atbilstošu laika 
grafiku; 

b)  Komunikācijas pasākumu plāna īstenošana 
par pārstrādātu notekūdeņu dūņu 
izmantošanas veidiem, to priekšrocībām, 
izmantošanas nosacījumiem un plānotajiem 
ieguldījumiem notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūras izveidē; 

VARAM 
LŪKA 
SPS 

Pašvaldības 

50 000 
Avots - LVAFA 
līdzekļi, vai ES 

fondu 
finansējums 

18 mēneši no 
Stratēģijas 

iesniegšanas 
VARAM 

 

Īstenota sabiedrības 
informēšanas kampaņa 12 
mēnešu garumā par 
pārstrādātu notekūdeņu dūņu 
izmantošanas veidiem, to 
priekšrocībām, izmantošanas 
nosacījumiem un plānotajiem 
ieguldījumiem notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras izveidē. 

3.3. Uzdevums: 
Sabiedrības 
informēšanas 
pastāvīgu pasākumu 
un instrumentu 
izveide un 
izmantošana 

a) Notekūdeņu dūņu centru operatoru un 
pašvaldību iekšējo komunikācijas plānu 
aktualizācija, paredzot un plānojot 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas aspekta 
iekļaušanu visos informācijas kanālos; 

b) VARAM komunikācijas plāna aktualizācija, 
paredzot notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas aspekta iekļaušanu visos 

SPS 
VARAM 

ZM 
LŪKA 

Pašvaldības 

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

Pastāvīgi 
pēc Stratēģijas 
apstiprināšanas 

MK 
 

Aktuālas informācijas pastāvīga 
pieejamība par pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu kā resursa 
izmantošanas pozitīvajiem 
efektiem, to pieejamību 
notekūdeņu dūņu centros un 
pozitīvo pieredzi notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanā. 
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atbilstošajos informācijas kanālos un saistīto 
nozaru informācijas pasākumos (horizontālā 
prioritāte). 

Regulāra notekūdeņu dūņu 
aspekta iekļaušana SPS un citu 
iesaistīto institūciju un nozaru 
atbilstošajos informatīvajos 
materiālos.  

3.4. Uzdevums: 
Finansējuma piesaiste 
pētījumu īstenošanai 
notekūdeņu dūņu 
izmantošanas 
veicināšanai 

a) Sadarbībā ar IZM apzināt valsts vai ārējā 
finansējuma avotu finansētās pētījumu 
programmas, kurās iespējams iekļaut 
atbalstu pētījumiem par pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu plašāku izmantošanu t.sk. 
mežsaimniecībā, degradētu teritoriju 
rekultivācijā un lauksaimniecībā; 

b) Izveidot vai iekļaut citās pētījumu 
programmas garantētu finansējumu 
pētījumiem par pārstrādātu notekūdeņu 
dūņu plašāku izmantošanu. 

VARAM 
IZM 
ZM 

300 000 gadā 
– ES fondu, 

valsts budžeta 
līdzekļi, LVAFA 

līdzekļi 

Pastāvīgi 
no Stratēģijas 
iesniegšanas 

VARAM 
 

Vismaz viena pastāvīga 
pētījumu programma ar 
garantētu finansējuma apjomu 
pētījumiem par pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu plašākām 
izmantošanas iespējām. 
Pētījumu rezultāti pastāvīgi tiek 
ņemti vērā notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesā un 
tiesiskā regulējuma pilnveidē. 

3.5. Uzdevums: 
Finansējuma piesaiste 
pētījumu īstenošanai 
notekūdeņu dūņu 
ietekmes izvērtēšanai 
un kvalitātes 
monitoringam 

a) Sadarbībā ar IZM apzināt valsts vai ārējā 
finansējuma avotu finansētās pētījumu 
programmas, kurās iespējams iekļaut 
atbalstu pētījumiem par pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējamiem 
negatīvajiem vai pozitīvajiem efektiem uz 
vides kvalitāti, augsnes kvalitāti un citiem 
aspektiem, t.sk. novērtēt notekūdeņu dūņu 
kvalitātes izmaiņas; 

b) Izveidot vai iekļaut citās pētījumu 
programmas garantētu finansējumu 
pētījumiem pārstrādātu notekūdeņu dūņu 
izmantošanas ietekmju un notekūdeņu dūņu 
kvalitātes novērtēšanai. 

VARAM 
IZM 
ZM 

300 000 gadā 
– ES fondu, 

valsts budžeta 
līdzekļi, LVAFA 

līdzekļi 

Pastāvīgi 
no Stratēģijas 
iesniegšanas 

VARAM 
 

Vismaz viena pastāvīga 
pētījumu programma ar 
garantētu finansējuma apjomu 
pētījumiem par pārstrādātu 
notekūdeņu dūņu izmantošanas 
ietekmes aspektiem un 
notekūdeņu dūņu kvalitātes 
novērtēšanai. Pētījumu rezultāti 
pastāvīgi tiek ņemti vērā 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesā un 
tiesiskā regulējuma pilnveidē. 
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3.6. Uzdevums: 
Ūdenssaimniecības 
kompetenču centru 
izveide 

a) apzināt un novērtēt augstāko izglītības 
iestādi, pie kuras visefektīvāk būtu izveidot 
ūdenssaimniecības kompetenču centru un tā 
izveidei nepieciešamos resursus (personāla, 
finanšu utt.); 

b) piesaistīt nepieciešamo finansējumu 
kompetenču centra izveidei; 

c) izveidot ūdenssaimniecības kompetenču 
centru un uzsākt tā darbību. 

 

VARAM 
IZM 

LŪKA 
ZM 

500 000 
ES fondu 

finansējums 
centra izveidei 

 
100 000 

Ikgadējās 
darbības 

izmaksas – 
valsts budžeta 

dotācijas, 
dalībnieku 
iemaksas 

60 mēneši no 
Stratēģijas 

apstiprināšanas 
MK 

 

Izveidots un darbību uzsācis 
vismaz viens ūdenssaimniecības 
kompetenču centrs pie kādas 
no augstākās izglītības 
iestādēm, kas nodrošina 
apmācības ne tikai 
ūdenssaimniecības nozares 
darbiniekiem, bet arī saistīto 
nozaru ekspertiem (piemēram 
LLKC darbiniekiem un 
konsultantiem par mēslošanās 
plānu izstrādi iekļaujot 
notekūdeņu dūņas, u.c.)  
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5.4.1. Ieviešanas plāna īstenošanas organizācija 

Stratēģijas īstenošanas ieviešanas plāna (23.tabula) veiksmīga īstenošana 
saistīta ar nepieciešamību nodrošināt efektīvu dažādu iesaistīto institūciju un 
organizāciju savstarpējo sadarbību, tāpēc ieviešanas plānā norādītas atbildīgās 
institūcijas, kuru pienākums nodrošināt noteiktā uzdevuma/aktivitātes izpildi un 
iniciēt sadarbību starp ieviešanas plānā norādītajām iesaistītajām institūcijām, kā arī 
citām organizācijām, kuras ir nepieciešams iesaistīt, lai nodrošinātu sekmīgu 
uzdevuma izpildi. Ņemot vērā, ka saskaņā ar VARAM nolikumu59, tā ir vadošā valsts 
pārvaldes iestāde vides aizsardzības jomā un tās funkcijās ir politiku izstrāde vides 
kvalitātes uzlabošanai, dabas resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, kā arī 
vides investīcijām, ieviešanas plānā vairumā gadījumā atbildīgā ir noteikta VARAM. 
Uzdevumu izpildi un sadarbību ar citām iesaistītajām institūcijām un organizācijām, 
VARAM organizē atbilstoši nolikumam un spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam 
par normatīvo aktu izstrādi, saskaņošanu un izpildes uzraudzību. Arī citu institūciju 
iesaiste uzdevumu izpildē jāveic atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam 
par sabiedrības iesaisti, nodrošinot normatīvo aktu un to grozījumu publisku 
apspriešanu, viedokļu apkopošanu un saskaņošanu. Atsevišķu uzdevumu izpildē, kur 
tas iespējams, vai gadījumos, kad atbildīgās institūcijas personāla kvalifikācija vai 
zināšanu un pieredzes kapacitāte nav pietiekama, atbildīgā institūcija to izpildi 
nodrošina ar ārējā iepirkuma palīdzību, vai papildus kvalificēta personāla piesaisti. 

Par uzdevumu atbildīgā institūcija nodrošina uzdevumu izpildi ieviešanas plānā 
noteiktajā laika grafikā, bet par Stratēģijas īstenošanu un ieviešanu, tai skaitā izpildes 
kontroli un uzraudzību atbildīgais tiek noteikts Ministru kabineta rīkojumā par 
Stratēģijas apstiprināšanu. 

Stratēģijas ieviešanas plāns kopumā nemaina līdzšinējo ūdenssaimniecības 
nozares organizāciju vai īpašumu struktūru, jo notekūdeņu dūņu apsaimniekošana 
saskaņā ar Stratēģijā veikto izvērtējumu jāturpina veikt sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu ietvaros. Visas investīcijas infrastruktūras izveidē, jāveic atbilstoši 
izstrādāto atbalsta programmu vai finansējuma piešķiršanas noteikumu nosacījumiem 
un tā paliek projektu pieteicēju jeb finansējuma saņēmēju īpašumā, savukārt 
izstrādātās vadlīnijas, dokumentu paraugi un citi par publisko finansējumu izstrādātie 
atbalsta materiāli ir bez maksas publiski pieejami ikvienam interesentam. 

Ņemot vērā ieviešanas plāna īstenošanas laika periodu un dažādos uzdevumus, 
tā ieviešanai pastāv arī zināmi riski, kas apkopoti 24.tabulā. 
 

                                                             
59 https://likumi.lv/ta/id/228051-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministrijas-nolikums  
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24.tabula: Stratēģijas ieviešanas plāna risku novērtējums 

Risks Riska apraksts 
Riska ietekme  

(augsta, 
vidēja, zema) 

Iestāšanās 
varbūtība 

(augsta, vidēja, 
zema) 

Pasākumi riska novēršanai/mazināšanai 

Administratīvie, īstenošanas riski 

 
Stratēģijas 

apstiprināšanas 
aizkavēšanās  

Stratēģijas apstiprināšana MK aizkavējas ilgāk par 
plānoto laiku, jo tiek saņemti iebildumi un 
ieteikumi par Stratēģiju un to saskaņošana 
aizkavējas. 

Vidēja  Vidēja 

Stratēģijas izstrādes laikā, kā arī pirms iesniegšanas MK jāiesaista arī citas 
ieinteresētas institūcijas, ar mērķi saņemt to viedokli un pēc iespējas 
agrīnā stadijā papildināt Stratēģiju, lai tās saskaņošanas laiku MK. Riska 
ietekmes mazināšanai stratēģijas laika grafikā Stratēģijas saskaņošanai un 
apstiprināšanai ir paredzēts būtisks laika periods (12 mēneši). 

Aizkavējas 
tiesiskā ietvara 

pilnveide 
Stratēģijas 
ieviešanai 

Atbildīgo institūciju kapacitātes trūkuma vai 
saņemto iebildumu, priekšlikumu daudzuma un 
pretrunu dēļ aizkavējas tiesiskā regulējuma 
pilnveidei (normatīvo aktu grozījumu un jaunu aktu 
izstrāde), kas kavē turpmāko stratēģijas posmu 
izpildi 

Augsta  Vidēja  

Stratēģijas izstrādes laikā, kā arī pirms tiesiskā regulējuma pilnveides 
uzsākšanas jāiesaista citas ieinteresētas institūcijas ar mērķi saņemt to 
viedokli un pēc iespējas agrīnā stadijā, lai mazinātu iebildumu un 
priekšlikumu skaitu turpmākā tiesiskā ietvara izstrādes laikā. Riska 
ietekmes mazināšanai Stratēģijas laika grafikā tiesiskā ietvara grozījumiem 
ir paredzēts būtisks laika periods (12 mēneši) un grozījumu izstrādi 
normatīvajos aktos var uzsākt arī pirms Stratēģijas apstiprināšanas MK. 

Nepietiekama 
atbilstoša 
personāla 
kapacitāte 

Jebkurā Stratēģijas ieviešanas posmā vai uzdevuma 
izpildē iespējama kavēšanās vai kvalitatīva 
uzdevuma izpildes traucējumi, jo atbildīgajās un 
iesaistītajās institūcijās nav pietiekama atbilstoša 
personāla kapacitāte 

Augsta  Vidēja 

Lai mazinātu atbilstoša personāla kapacitātes riskus, ir paredzēti gan 
pietiekami gari uzdevumu izpildes laiki, kas ļauj piesaistīt papildu 
personālu, ja tas nepieciešams, kā arī daļu Stratēģijas uzdevumu ir 
iespējams veikt, izmantojot atbilstošu ārējo iepirkumu.  

Faktiskā 
notekūdeņu 

dūņu apjoma 
neatbilstība 
prognozēm 

Faktiskais notekūdeņu dūņu apjoms pašvaldības 
robežās un arī dūņu centrā var izrādīties atšķirīgs 
nekā Stratēģijā izmantotie dati no valsts statistikas 
pārskatiem 

Zema  Augsta  

Riska mazināšanai Stratēģijas laikā tika verificēti un novērsti gadījumi, kad 
statistikas pārskatos norādītais notekūdeņu dūņu apjoms būtiski atšķīrās 
no teorētiski iespējamā notekūdeņu dūņu apjoma, tādējādi mazinot 
būtisku neatbilstību iespējamību. Lai nodrošinātu, ka izbūvētā 
infrastruktūra atbilst faktiskajam notekūdeņu dūņu apjomam, pirms tās 
izbūves jāveic tehniski ekonomiskā analīze katras pašvaldības un 
notekūdeņu dūņu centra līmenī, izvēloties labāko pieejamo tehnoloģiju. 
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Finanšu riski 

Nepietiekams 
finansējums 

Stratēģijas uzdevumu īstenošanai nav pieejami 
pietiekami finanšu līdzekļi, tai skaitā ES fondu 
finansējums infrastruktūras īstenošanai nav 
pietiekams 

Augsta Vidēja  

Efektīvai finansējuma izmantošanai ir paredzēts, ka pirms infrastruktūras 
izveides ir jāveic katra novada notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
sistēmas un notekūdeņu dūņu centra infrastruktūras tehniski ekonomiskā 
analīze, lai infrastruktūras izveidē ieguldītu tikai nepieciešamo 
finansējuma apjomu. Lai mazinātu finansējuma nepietiekamību no ES 
fondiem, jau pirms ES fondu finansējuma “iezīmēšanas” VARAM tiks 
informēta par aplēstajām infrastruktūras izmaksām, lai varētu paredzēt 
pietiekamu finansējumu atbalsta programmās. 

Tarifu risks 

Risks, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi 
netiek apstiprināti laicīgi un iekļaujot visas ar 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu saistītās 
izmaksas, tiklīdz tās veidojas, tādējādi negatīvi 
ietekmējot SPS finansiālo stāvokli  

Zems  Zems  
SPS ir jāveic savlaicīga tarifu projekta izstrāde un jāizmanto iespējas 
saņemt SPRK konsultācijas par tarifa projekta sagatavošanu. 

Pieprasījuma 
risks 

Risks, ka pieprasījums pēc pārstrādātām 
notekūdeņu dūņām vai to komposta būs zemāks, 
nekā prognozēts Stratēģijas izstrādes gaitā, līdz ar 
to netiks nodrošināts plānotais notekūdeņu dūņu 
utilizācijas apjoms un tas uzkrāsies notekūdeņu 
dūņu centros 

Augsta  Vidēja  

Riska mazināšanai Stratēģijā paredzēts uzsākt un pastāvīgi īstenot 
sabiedrības informēšanas kampaņas reizē ar infrastruktūras izbūves 
uzsākšanu, lai jau laicīgi veicinātu pārstrādātu notekūdeņu dūņu kā augu 
barošanās elementu resursa atpazīstamību. Papildus SPS, pašvaldībām un 
VARAM aktīvi jākomunicē ar lauksaimniecības organizācijām, ZM 
padotības iestādēm, sniedzot informāciju par pārstrādātu notekūdeņu 
dūņu pieejamību notekūdeņu dūņu centrā, to apjomu un kvalitāti, 
veicinot lauksaimnieku informētību par šāda materiāla pieejamību. 

Iepirkumu 
sadārdzinājuma 

risks 

Risks, ka tirgus cenu spiediena vai konkurences 
trūkuma rezultātā infrastruktūras izbūve iepirkuma 
zemākā cena pārsniedz plānoto. 

Augsta Vidēja 

Jāapsver iespēja sadalīt iepirkumus, samazinot iepirkumā veicamo darbu 
apjomu, tādējādi paplašinot potenciālo kandidātu loku. 
Jāparedz rezerves izmaksu sadārdzinājuma gadījumā (rezerve no 
uzņēmuma iekšējiem līdzekļiem). Finanšu rezerve (rezerves virsizmaksas) 
ir iekļauta katra līguma tāmē. 

Ekspluatācijas 
izmaksu risks 

Risks, ka pēc Stratēģijas ieviešanas dažādu 
neparedzētu apstākļu dēļ pieaugs ekspluatācijas 
izmaksas, kas var negatīvi ietekmēt izvēlētā 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiskā 
risinājuma kopējo izmaksu efektivitāti un palielināt 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus 

Zema Vidēja 

Nepieciešams veikt regulāru izmaksu kontroli, lai nodrošinātu izbūvētas 
infrastruktūras dzīvotspēju un savlaicīgi jāveic tarifu pārskatīšana. SPS 
jāveic efektīva infrastruktūras izmantošana, pastāvīgi izvērtējot 
iespējamos risinājumus tās noslodzes efektivizācijai. 
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5.4.2. Potenciālo finanšu instrumentu un atbalsta mehānismu novērtējums 

Stratēģijas un 23.tabulā iekļautā ieviešanas plāna veiksmīgai īstenošanai būtiski noteiktajā laikā nodrošināt nepieciešamo finansējuma 
apjomu, jo nepietiekama finansējuma apstākļos Stratēģijas ieviešana, īpaši infrastruktūras izveide var būtiski kavēt Stratēģijas mērķu 
sasniegšanu. 25.tabulā apkopoti būtiskākie finanšu instrumenti un avoti, kas būtu izmantojami Stratēģijas mērķu finansēšanai. Vienlaikus jāņem 
vērā, ka plānojot investīcijas no publiskiem avotiem, jānodrošina ka investīcijas atbilst Taksonomijas regulas 2020/852 nosacījumiem. Vispārīgi 
vērtējot, Stratēģijā plānotās investīcijas nodrošina ieguldījumus atbilstoši minētās regulas 9.panta d) un e) apakšpunktā minētajos vides mērķos 
- pāreja uz aprites ekonomiku un piesārņojuma novēršana un kontrole, vienlaikus nodrošinot arī principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” 
ievērošanu. Precīzu ietekmes novērtējumu šobrīd nav iespējams veikt, jo tehniskās pārbaudes kritēriji tiem vides mērķiem uz ko attiecas 
Stratēģija joprojām nav izstrādāti un pieņemti. 

25.tabula: Stratēģijas potenciālie finansēšanas instrumenti 

Finansējuma avota 
tips 

Finansējamie pasākumi/aktivitātes 
Pieejamais 

finansējuma 
apjoms EUR 

Citi nosacījumi 

ES fondi (KF, ERAF) 
2021. - 2027.gada 
plānošanas perioda 
ietvaros 

1. Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūras izveide; 

2. IT sistēmu pilnveide valsts 
statistikas pārskatu 
digitalizēšanai un vizualizēšanai 

2.2.1.SAM ES 
fondu 
finansējuma 
daļa – 74.16 
milj. EUR;60 

 

2.2.2.SAM 
pasākums 
2.2.2.3 
“Notekūdeņu 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda 
darbības programmas 2.politikas mērķa 2.2.prioritāte “Vides aizsardzība un attīstība”, 2 no 
3 specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) – 2.2.1 ““Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 
un 2.2.2. “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” starp atbalstāmajām darbībām 
ietverti arī pasākumi notekūdeņu dūņu apstrādes (2.2.1.SAM) un pārstrādes 
infrastruktūras izveidei (2.2.2.SAM)61.  

Maksimālā pieļaujamā atbalsta likme līdz 85%, bet konkrētos projektos aprēķināma 
atbilstoši IIA noteiktajai deficīta likmei. 

                                                             
60 Norādīta kopējā SAM ES fondu finansējuma daļa, kas visa nav pieejama Stratēģijas ieviešanas finansēšanai; 
61 https://www.esfondi.lv/planosana-1  
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dūņu pārstrāde” 
ES fondu 
finansējuma 
daļa – 24.5 milj. 
EUR 

1.3. prioritātes 
ES fondu 
finansējums 
VARAM 
pasākumos -
99.58 milj. 
EUR;56 

2.1.2.SAM ES 
fondu 
finansējuma 
daļa – 18.49 
milj. EUR;56 

Potenciālie finansējumu saņēmēji – ūdenssaimniecības SPS, atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzēji,  

1.politikas mērķa 1.3.prioritātē “Digitalizācija”, iekļauts 1 SAM – 1.3.1 ““Izmantot 
digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un 
publiskajām iestādēm”, kurā plānotais atbalsts varētu būt piemērots LVĢMC IT sistēmu 
uzlabošanai, digitalizēšanai un vizualizēšanai, veidojot savietojamību ar citām (piemēram, 
LAD) sistēmām. 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda 
darbības programmas 2.politikas mērķa 2.1.prioritāte “Klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās klimata pārmaiņām”, SAM 2.2.1 “Atjaunojamo energoresursu enerģijas 
veicināšana-biometāns” starp atbalstāmajām darbībām ietverti arī atbalsts biogāzes 
attīrīšanas (biometāna ražošanas) iekārtu uzstādīšanai, biometāna transportēšanai vai 
uzpildei nepieciešamās infrastruktūras izveide, t.sk., izveidojot pieslēgumus pie gāzes 
pārvades vai sadales tīkliem, kas varētu būt izmantojams gadījumos, kad lokāli ir tehniski 
un ekonomiski pamatoti notekūdeņu dūņas pārstrādāt anaerobā biogāzes iekārtā, kuru 
izveidei finansējums gan šī SAM ietvaros nav paredzēts.  

Valsts budžets 

1. Valsts pētījumu programmu 
finansēšana; 

2. Ar tiesiskā regulējuma pilnveides 
saistītie uzdevumi, kas īstenojami 
atbildīgo iestāžu budžeta 
ietvaros; 

3. Atbildīgo institūciju īstenotās 
publicitātes kampaņas; 

Piesakāms 
ikgadējā valsts 
budžeta 
izstrādes laikā 

Finansējuma pieejamība atkarīga no valsts budžeta iespējām, līdz ar to nav iespējams 
prognozēt finansējuma pieejamību jaunām politikas iniciatīvām (piemēram, jaunu valsts 
pētījumu programmu finansēšanai). 

LVAFA projektu konkursiem paredzētas 2 valsts budžeta apakšprogrammas62: 

● 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” (finansējuma apmērs 2020.-2021. gads – 4.8 milj. 
EUR); 

                                                             
62 https://www.vraa.gov.lv/lv/media/6704/download  
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4. LVAFA projektu konkursu 
ietvaros – dokumentu paraugu, 
vadlīniju un citu atbalsta 
pasākumu finansēšanai 

● 21.13.00 “Nozares vides projekti” (finansējuma apmērs 2020.-2021. gads – 0.961 milj. 
EUR), 

kuras paredzētas dažādu ar sabiedrības vides apziņas paaugstināšanu un izpratni veicinošu 
pasākumu finansēšanai, atbalsta sniegšanai vides politikas veidošanai un īstenošanai – datu 
vākšana un analīze, kapacitātes stiprināšana, kā arī VARAM un to padotības iestāžu 
veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās. 

Horizon Europe 

2021-2027 
Pētījumu finansēšana 

95.5 mljrd. no 
tiem 57.5 mljrd. 
2.pīlaram 

2.pīlara sadaļas “Globālās problēmas un rūpniecības konkurētspēja” ietvaros, pieejams 
finansējums ES politikas un ilgtspējīgas attīstības mērķu pamatā esošo galveno tehnoloģiju 
un risinājumu veicināšanai, tai skaitā kopā “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, 
lauksaimniecība un vide” var tikt iekļauti pētījumu par notekūdeņu dūņu izmantošanas 
veicināšanu un to izmantošanas ietekmes novērtēšanai. 

Par finansējumu jākonkurē ES līmenī un programmas darbība uzsākta 2021.gadā. 

Aizņēmuma 
finansējums 

1. Infrastruktūras izbūves 
finansēšanai, nodrošinot 
finansējuma saņēmēja 
līdzfinansējuma daļu; 

2. Jebkuru citu ar notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu saistītu SPS 
veiktu uzlabojumu finansēšanai, 
infrastruktūras atjaunošanai. 

Atkarībā no 
aizņēmēja 
finanšu 
rādītājiem 

Kredītlīdzekļi pieejami komercbankā, vai atsevišķos gadījumos arī valsts kasē, taču to 
apjomu ierobežo attiecībā kredītņēmēja esošais saistību apmērs, finansiālā kapacitāte un 
pašvaldības galvojuma pieejamība. 

Aizņēmuma līdzekļi prioritāri izmantojami ES fondu projektos projektu iesniedzēju 
līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai, bet pie augsta saistību riska ES fondu 
līdzfinansēšanai var būt ierobežotas SPS iespējas aizņēmumam citu, ārpus ES fondu 
projektiem plānotu pasākumu īstenošanai. 
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Ūdenssaimniecības 
sabiedrisko 
pakalpojumu 
sniedzēju pašu 
līdzekļi, ieņēmumi 
no pakalpojumu 
tarifiem 

1. Tehniski ekonomiskās analīzes 
veikšanai pirms infrastruktūras 
izveides; 

2. Izveidotās notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūras uzturēšanas, 
atjaunošanas, pilnveides un 
ikdienas operacionālo izmaksu 
segšanai; 

3. Publicitātes un pastāvīgo 
sabiedrības informēšanas 
pasākumu finansēšanai. 

Atkarībā no 
esošā tarifu 
lieluma un 
iedzīvotāju 
maksātspējas  

Tarifu aprēķini un tajos izkļaujamās izmaksas precīzi noteiktas SPRK tarifu aprēķinu 
metodikā. 

Tarifu pieaugumu ierobežo iedzīvotāju maksātspējas līmenis attiecīgajā tarifu zonā, un tam 
nebūtu jāpārsniedz 4% no mājsaimniecības ienākumiem. 

Pašvaldības atbalsts 
finansējuma 
piesaistei – 
galvojums, garantijas 
SPS aizņēmumam, 
ieguldījums 
uzņēmuma 
pamatkapitālā 

1. Infrastruktūras izbūves 
finansēšanai, nodrošinot 
finansējuma saņēmēja 
līdzfinansējuma daļu; 

2. Jebkuru citu ar notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu saistītu SPS 
veiktu uzlabojumu finansēšanai, 
infrastruktūras atjaunošanai. 

Atkarībā no 
pašvaldības 
budžeta 
iespējām 

Pašvaldības sniegtā palīdzība SPS jāsamēro ar pašvaldības budžeta iespējām, tai skaitā 
pašvaldības saistību līmeni, kā arī jānodrošina, lai sniegtais atbalsts nav uzskatāms par 
pakalpojumu subsidēšanu. 

Finanšu instrumenti 

Dažādu infrastruktūras izveides 
projektu īstenošanai, notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas sistēmas 
pilnveidei vai izveidei 

Nepastāv 
atbilstoši 
finanšu 
instrumenti 

Ņemot vērā, ka šobrīd un pirmajā Stratēģijas īstenošanas periodā līdz 2028.gadam nav 
paredzams, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošana būs ienākumus vai peļņu ģenerējoša 
saimnieciskā darbība, finanšu instrumentu izmantošana infrastruktūras izveides vai 
pilnveides pasākumiem nav iespējama un plānota. Sākotnējā infrastruktūras izveide 
veicama grantu projektu veidā, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma ietvaros. 
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Kā redzams 25.tabulā, lai arī pastāv potenciāli pietiekami atbalsta mehānismi 
un publiskā ārējā finansējuma avoti, kas var tikt izmantoti Stratēģijas ieviešanai, it īpaši 
attiecībā uz izmaksu ziņā ietilpīgāko Stratēģijas uzdevumu - atbilstošas infrastruktūras 
izveides nodrošināšanu, vienlaikus turpmākā infrastruktūras uzturēšana, 
apsaimniekošana, un atjaunošana, tāpat kā citu ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmaksas, ir jāsedz no ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem. Ņemot vērā minēto, 
būtiski nodrošināt infrastruktūras efektīvu izmantošanu, kā arī tās samērošanu ar 
faktisko notekūdeņu dūņu apjomu novada robežās un notekūdeņu dūņu centra 
apkalpotajā teritorijā. 

Rekomendācijas un priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei stratēģijas ieviešanas 

nodrošināšanai 

Stratēģijas ieviešanas plānā (23.tabula) norādīti uzdevumi, kas saistīti ar 
tiesiskā regulējuma pilnveidi, lai nodrošinātu ne tikai Stratēģijas ieviešanai 
nepieciešamo tiesisko pamatojumu, bet arī veicinātu notekūdeņu dūņu kā resursa 
izmantošanu un pieejamību. 26.tabulā apkopoti priekšlikumi tiesiskā regulējuma 
izmaiņām, lai nodrošinātu Stratēģijas īstenošanu un tās ieviešanas plānā norādīto 
uzdevumu izpildi. Par faktisko priekšlikumu iestrādes vietu vai nepieciešamā tiesiskā 
regulējuma pilnveides formu lēmumu jāpieņem par ūdenssaimniecības politikas 
izstrādi atbildīgajai institūcijai – VARAM. 

26.tabula: Tiesiskā regulējuma izmaiņu rekomendāciju un priekšlikumu apkopojums  

Normatīvais akts Izmaiņu apraksts 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums63 

4.pants – jāpapildina ar deleģējumu MK izstrādāt noteikumus par 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centru izveidi un darbību, likuma pārejas 
noteikumos, nosakot termiņu kurā šādi MK noteikumi jāizstrādā. 

6.pants – jāpapildina ar, pienākumu pašvaldībām, noteikt vienu 
atbildīgo SPS par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu novada teritorijā, 
likuma pārejas noteikumos, nosakot termiņu kurā šāds lēmums 
jāpieņem. 

9.panta 2.daļas 8.punktu nepieciešams attiecināt arī uz notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanu, vienlaikus nosakot, ka maksa par pakalpojumu 
sniegšanu aprēķināma balstoties uz faktiskajām izmaksām. 

MK noteikumi par notekūdeņu 
dūņu centru darbību 

Izstrādājot MK noteikumus, kas regulē notekūdeņu dūņu centru 
darbību, jānosaka: 

- pienākums noteiktā dūņu centra reģiona pašvaldību SPS nogādāt 
notekūdeņu dūņas dūņu centrā un centra operatoram tās 
pieņemt; 

- noteikt notekūdeņu dūņu centra operatora pienākumus un 
tiesības; 

                                                             
63 https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums  

5.5. 
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- regulē savstarpējo sadarbību starp notekūdeņu dūņu centra 
operatoru, citiem SPS un pašvaldībām; 

- noteikt minimālās izvirzāmās tehniskās prasības notekūdeņu dūņu 
centra aprīkojumam atkarībā no izvēlētā notekūdeņu dūņu 
pārstrādes veida, lai visos notekūdeņu dūņu centros izveidotā 
infrastruktūra atbilstu vienādām minimālajām vides aizsardzības 
prasībām; 

- noteikt prasībām kādām jāatbilst notekūdeņu dūņām, kuras 
notekūdeņu dūņu centrā drīkst pieņemt; 

- nosaka vārtu maksas aprēķināšanas kārtību 

MK 2016.gada 22.marta noteikumi 
Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un lietošanu” 64 

Nepieciešams papildināt ar nodaļu par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas principiem pašvaldības teritorijā, nosakot tiesības un 
pienākumus novada atbildīgajam SPS kontrolēt, pārbaudīt un savākt 
notekūdeņu dūņas no visām novada NAI, veikt to apstrādi un nogādāt 
apstrādātas notekūdeņu dūņas uz notekūdeņu dūņu centru vai veikt to 
pārstrādi; 
Jānosaka kārtība, kādā tiek nodrošināta visu notekūdeņu dūņu 
savākšanai no mazajām NAI un koncentrēšanai novada lielākajās NAI; 
Noteikumu grozījumos jānosaka principi un kārtība, kādā novada SPS 
aprēķina un izstāda maksu citam novada SPS par tā notekūdeņu dūņu 
savākšanu, apstrādi un pārstrādi. 

MK 2009.gada 27.oktobra 
noteikumi Nr.1227 “Noteikumi par 
regulējamiem sabiedrisko 
pakalpojumu veidiem”65 

9.punkts - Nepieciešams papildināt, nosakot, ka notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošana ārpus ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmās, kur 
tās radītas, arī ir sabiedriskais ūdenssaimniecības pakalpojums, ja to veic 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. 

Ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika66 

Metodikā nepieciešams noteikt, ka izmaksas par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu (ne tikai utilizāciju) ir uzskaitāmas atsevišķi; 
Jānosaka principi un aprēķini, kā aprēķina “vārtu maksu” par cita SPS 
radīto notekūdeņu dūņu pieņemšanu notekūdeņu dūņu centrā, kā arī 
nosakot, ka “vārtu maksa” nododošajam SPS ir iekļaujama notekūdeņu 
attīrīšanas tarifā. 

MK 2011.gada 13.septembra 
noteikumi Nr.703 “Noteikumi par 
atkritumu apsaimniekošanas 
atļaujas izsniegšanas un 
anulēšanas kārtību, atkritumu”67 

Noteikumos, papildu Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, 
jānodrošina, ka nepārstrādātu vai pārstrādātu notekūdeņu dūņu, 
notekūdeņu dūņu komposta pārvadāšana starp NAI un nogāde uz 
utilizācijas vietu netiek piemērotas šo noteikumu prasības, tai skaitā 
gadījumos, kad šādu produktu pārvadā lauksaimnieks. 

MK 2006.gada 2.maija noteikumi 
Nr.362 “Noteikumi par 
notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanu, monitoringu un 
kontroli” 68 

Noteikumi jāpapildina nosakot, ka notekūdeņu dūņas nav uzskatāmas 
par atkritumu un pēc to pārstrādātas notekūdeņu dūņu centrā, to 
pārvadāšanai, iestrādei augsnē vai citām izmantošanas darbībām vairs 
nav nepieciešams piemērot normatīvo regulējumu, kas regulē 
atkritumu apsaimniekošanu. Arī uz notekūdeņu dūņu pārvadāšanu 

                                                             
64 https://likumi.lv/ta/id/281230-noteikumi-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-
sniegsanu-un-lietosanu  
65 https://likumi.lv/ta/id/199830-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem  
66 https://likumi.lv/ta/id/279283-udenssaimniecibas-pakalpojumu-tarifu-aprekinasanas-metodika  
67 https://likumi.lv/ta/id/236019-noteikumi-par-atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas-izsniegsanas-
un-anulesanas-kartibu-atkritumu-tirgotaju-un-atkritumu-apsaimniekosanas-starpnieku-
registracijasnbspun-informacijas-sniegsanas-kartibu-ka-ari-par-valsts-nodevu-un-tas-maksasanas-
kartibu  
68 https://likumi.lv/ta/id/134653-noteikumi-par-notekudenu-dunu-un-to-komposta-izmantosanu-
monitoringu-un-kontroli  
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starp NAI pašvaldības robežās, vai to nogādei uz notekūdeņu dūņu 
centru, nav attiecināmas prasības par atkritumu pārvadāšanu. 
Papildināt MK noteikumu 2.pielikuma 2.tabula, 3.pielikums un 
4.pielikums papildināmi ar mikroelementu noteikšanas prasību, kā arī 
agroķīmiskajiem rādītājiem, kas nepieciešami lauksaimniecības zemju 
mēslošanas plānu sastādīšanai, piemēram P2O5, K2O. 
Jāizvērtē, vai noteikumos nav nepieciešams noteikt notekūdeņu dūņu 
pārstrādes produkta/atkrituma beigu statusu, kas varētu atbilst šobrīd 
noteiktajiem notekūdeņu dūņu kvalitātes standartiem, tādējādi veicinot 
šāda produkta noietu un pielietojuma nekaitīguma garantēšanu. 

MK 2017.gada 23.maija noteikumi 
Nr.271 “Noteikumi par vides 
aizsardzības oficiālās statistikas un 
piesārņojošās darbības pārskata 
veidlapām”69 

Noteikumos nepieciešams papildināt un precizēt 1. un 4.pielikumu, kā 
arī citas saistītas sadaļas, nosakot, ka valsts statistikas pārskatā “2-
Ūdens”, tie ievadīti un arī uzkrāti dati par notekūdeņu dūņu kvalitātes 
apliecībā iekļautajiem rādītājiem, tai skaitā agroķīmiskajiem rādītājiem, 
lai nodrošinātu statistiskās informācijas uzkrāšanu turpmākiem 
pētījumiem par notekūdeņu dūņu kvalitātes izmaiņām. 

Ministru kabineta 2011. gada 26. 
aprīļa noteikumi Nr. 319 
“Noteikumi par atkritumu 
reģenerācijas un apglabāšanas 
veidiem”70 

Nepieciešams precizēt noteikumu 1.pielikumu attiecībā uz notekūdeņu 
dūņām, nodrošinot, ka notekūdeņu dūņas pēc to aukstās fermentācijas 
un iestrādes augsnē, netiek uzskatīta par atkritumu apglabāšanu, bet 
pārstrādi. 

MK 2017.gada 20. jūnija noteikumi 
Nr.353 ”Prasības zaļajam 
publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība”71 

Noteikumu 2.pielikuma sadaļā “4.1.2. ZPI prasības augsnes ielabošanas 
līdzekļiem” un 4.2.1. “ZPI prasības un kritēriji dārzkopības 
pakalpojumiem” jāveic grozījumi, nodrošinot, ka arī no sadzīves 
kanalizācijas notekūdeņu sistēmas atgūtās un pārstrādātās notekūdeņu 
dūņas, vai to komposts atbilst zaļā publiska principiem. 

Kopējā lauksaimniecības politika 
2021. – 2027.g. 

Nepieciešams sadarbībā ar ZM izvērtēt iespējas Kopējās 
lauksaimniecības politikas ietvaros Vides un klimata sadaļā, atbalstīt 
pārstrādātas notekūdeņu dūņas vai to kompostu kā papildus 
atbalstāmu pasākumu, piemēram caur zaļināšanas atbalsta mehānismu. 

Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda 2021.–2027. 
gada plānošanas perioda darbības 
programma72  

Darbības programmas vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos 
nepieciešams definēt specifisku kritēriju vai projektu rezultāta rādītāju 
(SAM 2.2.1.), lai varētu novērtēt notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
infrastruktūras projektus, jo šobrīd Darbības programmā iekļautais 
rezultāta rādītājs “Iedzīvotāji, kuriem uzlabota notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitāte un efektivitāte” nebūtu attiecināms uz notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas infrastruktūru.  

Stratēģijas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas plāns 

 Lai nodrošinātu Stratēģijas īstenošanas uzraudzību un efektīvi varētu veikt 
papildu pasākumus tās ieviešanas gaitā, ir nepieciešams nodrošināt regulāru 
Stratēģijas ieviešanas uzraudzību un veikt 23.tabulā norādīto uzdevumu izpildes 
novērtēšanu. Par Stratēģijas ieviešanu kopumā atbildīgā institūcija tiks noteikta MK 

                                                             
69 https://likumi.lv/ta/id/291027?&search=on  
70 https://likumi.lv/ta/id/229378-noteikumi-par-atkritumu-regeneracijas-un-apglabasanas-veidiem  
71 https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-
kartiba  
72 https://www.esfondi.lv/planosana-1 
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protokollēmumā par Stratēģijas apstiprināšanu, un sagaidāms, ka par to atbildīga būs 
VARAM, attiecīgi arī Stratēģijas ieviešanas plāna izpildes progresa uzraudzība būtu 
jānodrošina VARAM. Kopumā Stratēģijas uzraudzība un izpildes novērtēšana būtu 
veicama 2 līmeņos: 

1. Ikgadējā progresa izpildes novērtēšana – ņemot vērā ieviešanas plānā norādītos 
darba uzdevumus un tiem paredzēto laika grafiku, VARAM ikgadējā darba plānā 
jāiekļauj attiecīgajā gadā veicamos Stratēģijas ieviešanas plāna uzdevumus. Gada 
noslēgumā tiek novērtēta plānoto uzdevumu izpilde un veikti koriģējošie pasākumi 
nākamā gada darba plānā, un tiek identificētas iespējamās izmaiņas stratēģijā 
kopumā. Uzdevumu izpildes rādītāji iekļauti 23.tabulā, kas arī raksturo attiecīgā 
uzdevuma izpildi/neizpildi. 

2. Stratēģijas darbības novērtējums – ik pēc 5 gadiem pēc Stratēģijas apstiprināšanas 
VARAM iesniedz MK ziņojumu par Stratēģijas ieviešanas un darbības gaitu, sniedzot 
priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem vai papildinājumiem Stratēģijā, lai 
pilnveidotu tajā veicamos uzdevumus, aktivitātes, nepieciešamo finansējumu un citus 
aspektus. Stratēģijas izpildes novērtēšanai var tikt piesaistīti ārēji eksperti. Stratēģijas 
mērķi un misija par izpildītu ir uzskatāma brīdī, kad visas notekūdeņu dūņas tiek 
savāktas un pārstrādātas atbilstoši izvirzītajām prasībām un pārstrādātās notekūdeņu 
dūņas tiek izmantotas atkārtoti, iestrādājot augsnē, vai citā veidā, nodrošinot augu 
barošanās elementu atkārtotu izmantošanu un apriti. Stratēģija jāpārskata un 
jāaktualizē ātrāk, ja izmaiņas ES līmeņa normatīvajos aktos ir tik būtiskas, ka 
nepieciešams pārskatīt kādu no Stratēģijas uzdevumiem, vai papildināt izvēlētos 
attīstības virzienus.  
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