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Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes ietvaros ir izvērtēta 
citu ES valstu pieredze notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā, galvenokārt 
koncentrējoties uz to notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijām, tajās 
izvirzītajiem mērķiem, paredzētajām darbībām un sasniedzamie rezultātiem. Izvēlētas 
dažādas ES  valstis, kas ļauj raksturot tipiskākos notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 
risinājumus Eiropā. Papildus ir izvērtētas arī Lietuvas un Igaunijas veiktās un plānotās 
darbības notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā. 

ĪRIJA 

Laikā līdz 2014.gadama Īrijā bija 26 savstarpēji nesaistīti dzeramā ūdens 
apgādes un notekūdeņu savākšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas uzņēmumi, 
kopumā 31 pašvaldībā.  

2014.gadā, ar Vides 
ministrijas iniciatīvu Īrijā tika 
izveidota viena ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kompānija 
Īrijas Ūdens (Irish Water), kas 
apvienoja visus iepriekšējos 
ūdenssaimniecības uzņēmumus un, 
kas šobrīd ir vienīgais sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs dzeramā 
ūdens apgādes un notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu jomā visā 
Īrijā. Papildus tika pieņemts politisks 
lēmums, ka Īrijas iedzīvotāji nemaksā 
par dzeramā ūdens piegādi un 
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, 
kā rezultātā arī par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu un attiecīgo 
pakalpojumu izmaksas sedz Īrijas 
valsts. 2018.gadā Īrijā dzīvoja 4,9 
miljjoni iedzīvotāju un uzņēmums “Īrijas Ūdens” (ĪŪ) apsaimniekojo 856 dzeramā 
ūdens sagatavošanas stacijas un aptuveni 1000 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 
2014.gadā šajās attīrīšanas iekārtās tika radītas 53 543 tonnas (tīrā sausna) 
notekūdeņu dūņas, kas pēc apstrādes 98% apmērā tika izmantotas (utilizētas) 
lauksaimniecībā.  
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Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģija, kas izstrādāta 2016. – 2027.gadā, paredz 
vienotu pieeju notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai visā Īrijā. Notekūdeņu dūņu 
stratēģijas mērķi ir: 

 Neapdraudēt cilvēku veselību un nekaitēt videi; 
 Gūt maksimālu labumu no notekūdeņu dūņām kā augu barošanās 

elementu avota; 
 Ievērot likumdošanas prasības un noteikt papildus veicamās darbības, 

kuras nav noteiktas likumdošanā; 
 Izstrādāt drošas un ilgtspējīgas notekūdeņu dūņu atkārtotas izmantošanas 

un apglabāšanas metodes; 
 Izstrādāt izmaksu ziņā efektīvākās notekūdeņu dūņu pārstrādes, 

atkārtotas izmantošanas un apglabāšanas metodes; 
 Mazināt notekūdeņu dūņu pārstrādes un to transportēšanas negatīvos 

efektus; 
 Iegūt no notekūdeņu dūņām enerģiju vai citus resursus, ja tas ir 

ekonomiski pamatoti; 
 Efektivizēt notekūdeņu dūņu pārstrādi, veidojot notekūdeņu dūņu 

pārstrādes centrus. 

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģija un alternatīvu izvērtējums tika veikts, 
balstoties uz noteiktām pamatvērtībām, kuras nevar tikt pārkāptas - visām 
notekūdeņu dūņām ir jābūt savāktām un utilizētām un visā notekūdeņu dūņu dzīves 
ciklā ir jāizvēlas darbības, kas rada mazākās siltumnīcefektu gāzu emisijas (green 
footprint). Notekūdeņu dūņas tiek apskatītas kā resurss, kurā ir ieslēgti augu 
barošanās elementi, organiskās vielas un enerģija, kas jāizmanto, kur tas ir ekonomiski 
pamatoti. Šobrīd ekonomiski izdevīgākais notekūdeņu dūņu utilizācijas veids Īrijā ir 
lauksaimniecība, līdz ar to arī stratēģijā plānotās darbības ir pakārtotas, lai izvēlētos 
ātrāko un izmaksu ziņā efektīvāko notekūdeņu dūņu dzīves ciklu no dūņu rašanās brīža 
NAI līdz utilizācijas vietai lauksaimniecībā. 

Katru gadu Īrijā aptuveni 900 000 tonnu notekūdeņu dūņu tika pārvadātas 
šķidrā veidā, tāpēc, lai mazinātu notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas, tiek 
veidota daudzpakāpju notekūdeņu dūņu savākšanas sistēma. No mazām NAI 
notekūdeņu dūņas tiek savāktas šķidrā veidā, bet no lielākām NAI iebiezinātas. 
Kopumā Īrijā ir aptuveni 800 NAI no kurām tiek noņemtas slapjas notekūdeņu dūņas 
(1-3% sausnes), kas pēc tam tiek nogādātas 50 atūdeņošanas centros (satellites), kuros 
notekūdeņu dūņas tiek atūdeņotas līdz 15% -25% sausnas saturam un, kuru darbības 
rādiuss ir 25 – 80 km. Pēc atūdeņošanas minētajos centros notekūdeņu dūņas tiek 
nogādātas 25 notekūdeņu dūņu pārstrādes centros (hubs), kur tās tiek higienizētas un, 
ja nepieciešams arī atūdeņotas. Gan notekūdeņu dūņu atūdeņošanas, gan pārstrādes 
centri tiek veidoti pie lielākajām NAI, kur tas ir izmaksu ziņā izdevīgāk un rada augstāko 
slapjo notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksu ekonomiju. Papildu aptuveni 120 
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NAI, kurās ir autonomas notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iespējas, tās ar sausnas 
saturu 15% - 25% tiek nogādātas kādā no minētajiem 25 notekūdeņu dūņu pārstrādes 
centriem. 

Par būtisku izaicinājumu Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā atzītas individuālo 
mājsaimniecību NAI vai skeptiķi, kuru kontrole, uzraudzība un notekūdeņu dūņu 
izvešana netiek veikta pilnā apmērā. ĪU plāno būtiski palielināt no šādām attīrīšanas 
iekārtām izvesto notekūdeņu dūņu apjomu nākamo desmit gadu laikā, kas saistīts arī 
ar būtiskām pakalpojumu izmaksām, tāpēc, lai mazinātu šādu notekūdeņu dūņu 
savākšanas un transportēšanas izmaksas, stratēģijā piedāvāts veidot NAI izvešanas 
grafikus, kad transportlīdzeklis notekūdeņu dūņu atsūknēšanai strādā pēc noteikta 
grafika, nevis, pēc izsaukuma. Šādā veidā attiecīgais transportlīdzeklis ar vienu 
izbraukumu var apkalpot vairākas blakus esošas individuālās mājsaimniecības, 
samazinot notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas. 

Notekūdeņu dūņu centri un to transportēšana Īrijā tiek veikta neatkarīgi no 
vietējo pašvaldību robežām, jo valstī pastāv viens pakalpojuma sniedzējs, kuru 
neierobežo pašvaldību robežas, tādējādi nodrošinot, ka notekūdeņu dūņas tiek 
transportētas un apsaimniekotas efektīvākajā veidā. Kopumā Īrijā notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošana tiek veidota tā, lai pēc iespējas efektīvi izmantotu un noslogotu visus 
esošos notekūdeņu dūņu centrus un pieejamos bioreaktorus.  

Notekūdeņu dūņu centralizēta savākšana palīdz ievērot precīzus tehnoloģiskos 
procesus, nodrošināt augstu pārstrādāto notekūdeņu dūņu kvalitāti un drošu 
izmantošanu lauksaimniecībā. Pieņemot lēmumu par pareizāko alternatīvo risinājumu 
un rīcību, Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā izmantoti sekojoši vērtēšanas kritēriji: 

 Vides ietekme – emisijas gaisā, ūdenī un uz zemes, klimata izmaiņu 
ietekme un enerģijas izmantošanas efektivitāte; 

 Sociālā ietekme – radītās neērtības (smakas, troksnis, sastrēgumi), 
sabiedriskā doma un pārtikas nekaitīgums; 

 Finanšu ietekme – dzīves cikla izmaksas, enerģijas izmaksas un enerģijas 
atjaunošana, tehnoloģiju uzticamība. 

Stratēģijā iekļautais plāns paredz dažādas rīcības dažādās dūņu izcelsmes un 
pārstrādes vietās, tāpēc pirms lēmuma par kapitālām investīcijām un atbilstošākām 
tehnoloģijām notekūdeņu dūņu pārstrādei, tiek ņemts vērā NAI apkalpoto iedzīvotāju 
skaits, novērtēta esošā notekūdeņu dūņu pārstrādes infrastruktūra un tās tālākās 
izmantošanas potenciāls. Stratēģijā noteikta dažāda pieeja notekūdeņu dūņu 
pārstrādei atkarībā no teritorijas un NAI lieluma: 

 Apdzīvotās vietās ar CE<1 000 uzsvars uz notekūdeņu dūņu 
transportēšanas izmaksu samazināšanas risinājumiem, nevis papildu 
kapitālām investīcijām notekūdeņu dūņu pārstrādei;  
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 NAI ar CE 1000 – 2000 prioritāri jādomā par dūņu biezināšanu pirms 
transportēšanas;  

 NAI ar CE>2000 jālemj par notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtu izbūvi 
tikai pēc tam, kad ir novērtēti citi alternatīvie risinājumi – notekūdeņu 
dūņu gravitācijas biezināšana vai mehāniska biezināšanu, vai notekūdeņu 
dūņu lauki. Minimālais sausnes saturs notekūdeņu dūņās, kas izvedamas 
no šādām NAI ir 3%;  

 NAI ar CE 2000 – 5000 jāveic transporta izmaksu salīdzinājums ar 
mehānisko iekārtu uzstādīšanas, uzturēšanas un citām ekspluatācijas 
izmaksu pozīcijām. Visbiežāk notekūdeņu dūņu mehāniska atūdeņošana 
nav ekonomiski pamatota NAI ar CE<5000; 

 NAI ar CE>5000, ir jāveic notekūdeņu dūņu mehāniska atūdeņošana, ja 
notekūdeņu dūņu transportēšanas attālums ir vairāk nekā 20 km; 

 Visās NAI ar CE>10 000 ir jāveic notekūdeņu dūņu mehāniskā 
atūdeņošana, nodrošinot minimālo sausnes daudzumu 18% apmērā.  

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā ir noteiktas vairākas notekūdeņu dūņu 
transportēšanas ekonomiskās robežas atkarībā no NAI attīrīšanas jaudas: 

 NAI ar CE<500 līdz 50 km  
 NAI ar CE no 500 – 1 000 līdz 30 km, 
 NAI no 1 000 – 2 000 līdz 20 km.  

Liela vērība Īrijā tiek pievērsta dūņu higienizācijai, kā neperspektīvus 
risinājumus atzīstot notekūdeņu dūņu kaļķošanu un žāvēšana. Šobrīd Īrijā šie 
risinājumi tiek plaši izmantoti, jo to paredzēja iepriekšējie notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas plāni un vēsturiski tika izveidota atbilstoša infrastruktūra. Stratēģijā 
arī norādīts, ka gadījumā, ja notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, to 
žāvēšana nav nepieciešama. Tāpat stratēģijā tiek izdalīti divi perspektīvākie 
notekūdeņu dūņu pārstrādes veidi – notekūdeņu dūņu anaerobā fermentēšana 
(bioreaktori) un kompostēšana. 2014.gadā Īrijā bija 14 biogāzes stacijas, kas piederēja 
NAI operatoriem, jo anaerobā sadalīšana tika novērtēta, kā ekonomiskākais enerģijas 
atgriešanas un CO2 mazināšanas veids, tāpēc Stratēģijas plānā ir piedāvāts palielināt 
biogāzes staciju skaitu līdz 19. ĪŪ norāda, ka minimālais notekūdeņu dūņu daudzums, 
kas nepieciešams biogāzes stacijas izveidošana ir vismaz 2 500 t sausnes gadā, vai 
attiecīgi aptuveni 250 000 t slapju notekūdeņu dūņu. Ekonomiski dzīvotspējīgām 
biogāzes stacijām nepieciešamais notekūdeņu dūņu apjoms ir divas reizes lielāks. 
Papildu NAI operatoriem, kas veic notekūdeņu dūņu higienizāciju, Īrijā ir 16 neatkarīgi 
operatori, kuri ir licenzēti veikt notekūdeņu dūņu kompostēšanu un 22 operatori, kuri 
drīkst pieņemt notekūdeņu dūņas uzglabāšanai.  

Īrijas likumdošana nenosaka smago metālu piesārņojuma un augu barošanās 
elementu daudzuma robežvērtības notekūdeņu dūņās, bet nosaka maksimālās 
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piesārņojuma prasības augsnei pēc notekūdeņu dūņu iestrādes. Ņemot vērā, ka Īrijā ir 
vietas, kur smago metālu koncentrācija augsnē jau šobrīd ir noteikto robežvērtību 
līmenī, tad notekūdeņu dūņu izkliedēšanā šādās teritorijās nav iespējama. 

Stratēģijā norādīts, ka ĪŪ 
pats neuzrunā lauksaimniekus un 
nemeklē teritorijas, kurās varētu 
notikt notekūdeņu dūņu iestrāde, 
bet tas veic publisko iepirkumu, lai 
izvēlētos uzņēmumus, kas to 
nodrošina ārpakalpojuma formātā. 
Notekūdeņu dūņas, lai arī ir 
pārstrādātas un varētu tikt 
uzskatītas par produkts, tomēr par 
to utilizācija ĪŪ jāmaksā. 
Pakalpojuma cenu būtiski ietekmē 
prognozējamais notekūdeņu dūņu 
transportēšanas attālums un 
atkarībā no transportēšanas 
izmaksām vienas tonnas notekūdeņu dūņu masas vai izveidotā komposta utilizācija 
maksā no 10 – 20 EUR/t.  

ĪŪ vērš uzmanību uz nozares atkarību no viena notekūdeņu dūņu utilizācijas 
risinājuma, it sevišķi ņemot vērā gaidāmām ES likumdošanas izmaiņām, kas varētu 
aizliegt vai būtiski apgrūtināt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā. 
Stratēģijā paredzēts strādāt pie scenārijiem, lai notekūdeņu dūņas tiktu izmantotas 
ganībās, zemes apstrādē citu, ne lauksaimniecības, produkciju audzēšanā, vai 
dzīvnieku barības vielu audzēšanai. Papildus tiek izskatīti varianti attiecībā uz 
notekūdeņu dūņu dedzināšanu vai izmantošanu dažāda veida biodegvielu radīšanā. 
Kopumā ĪŪ secinājumi liecina, ka, jebkura šāda veida tehnoloģija palielinās 
notekūdeņu dūņu utilizācijas izmaksas par vismaz 30 – 50% pret šī brīža izmaksām. 
Tāpat jāsecina, ka šādas tehnoloģijas kļūs interesantas brīdī, kad notekūdeņu dūņas 
nevarēs utilizēt lauksaimniecībā, vai būtiski pieaugs energoresursu cenas.  

ĪŪ ietvaros ir izveidota neatkarīga notekūdeņu dūņu kvalitātes uzraudzības 
daļa, kas veic regulāras notekūdeņu dūņu kvalitātes pārbaudes dažādās vietās, kā arī 
piesārņojošo vielu kontroli visā notekūdeņu dūņu aprites ciklā no NAI līdz gala 
utilizācijai. Stratēģijā piedāvāts, ka turpmāk ĪŪ uzrauga arī visas individuālās NAI un to 
notekūdeņu dūņu izvešanu. 

Galvenās aktivitātes, kas paredzētas Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģijā: 

 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana visā notekūdeņu dūņu aprites ciklā; 

Ķīmiskais elements 
Daudzums augsnē 

kg/ha/gadā 
Zn 7,5 
Cu 7,5 
Ni 3,0 
Pb 4,0 
Cd 0,05 
Hg 0,1 
Cr 3,5 

Augu barošanas 
elementi 

Daudzums augsnē 
kg/ha/gadā 

Slāpeklis 0 - 225 
Fosfors 0 - 125 

1.tabula: Robežvērtības maksimālajam smago 
metālu un augu barošanās elementu 
daudzumam augsnē Īrijā. 
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 Regulāras pārstrādātu notekūdeņu dūņu kvalitātes pārbaudes, 
pamatojoties uz izstrādāto kvalitātes programmu; 

 Izstrādāta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rokasgrāmata, kas balstīta 
uz notekūdeņu dūņu utilizācijas prasību ievērošanu lauksaimniecībā; 

 Lielākajās NAI attīstīta notekūdeņu dūņu pārstrāde biogāzes stacijās, bet 
notekūdeņu dūņu žāvēšana un dedzināšana tiek veikta tikai vēsturiski 
izveidotajās vietās; 

 Notekūdeņu dūņas vairs netiks nodotas apstrādei ar kaļķi ārpus 
notekūdeņu dūņu centriem, kuros šāda apstrāde tiks pastiprināti 
uzraudzīta, nodrošinot atbilstošu notekūdeņu dūņu higienizāciju; 

 Jāturpina pilnveidot lielos notekūdeņu dūņu pārstrādes un atūdeņošanas 
centrus, izvēloties finansiāli izdevīgākos risinājumus, lai samazinātu gan 
slapju notekūdeņu dūņu transportēšanas izmaksas, gan notekūdeņu dūņu 
atūdeņošanas izmaksas; 

 Lielo notekūdeņu dūņu centru izveide jābalsta uz efektīvāko to 
novietojumu, nevis pašvaldību teritoriālo iedalījumu, un jāveicina 
energoresursu atgūšanu; 

 Labākais notekūdeņu dūņu izmantošanas veids ir to iestrāde augsnē, kura 
tiek izmantota nepārtikas kultūru audzēšanā; 

 Jāveic tehniski ekonomiskā izpēte, lai rastu citus notekūdeņu dūņu 
utilizācijas veidus, mazinot notekūdeņu dūņu utilizācijas atkarību no 
vienas tautsaimniecības nozares. 

Īrijas notekūdeņu dūņu stratēģija1 paredz regulāru tās aktualizāciju reizi piecos 
gados, kuras laikā tiek novērtēts sasniegtais, kā arī identificētas jomas, kurās nav bijis 
nepieciešamais progress. Aktualizācijas ietvaros tiek precizētas nākamajā periodā 
veicamās darbības, sasniedzamie rādītāji un laika grafiks.  

Interesanti fakti: 75% notekūdeņu dūņu Īrijā veidojas NAI (kopskaitā 150 gab.), 
kuras ir uzceltas publiskās un privātās partnerības ietvaros ar darbības un 
apkalpošanas laiku 20 gadi un tās visas ir lielākās NAI Īrijā. 

ANGLIJA 

Novērtējot situāciju Anglijā attiecībā uz notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, 
netika atrasts dokuments, kas būtu nosaucams kā Anglijas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģija vai līdzvērtīgs dokuments. Tomēr ņemot vērā publisko 
informāciju konstatēts, ka visa Anglija un Velsa ir sadalīta 10 ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apgabalos, kas ņemot vērā, ka 2018.gadā Anglijā 
dzīvoja 56 milj. iedzīvotāju, bet Velsā 3 milj. iedzīvotāju, nozīmē, ka vidēji viens 

                                                        
1 https://www.water.ie/projects-plans/our-plans/wastewater-sludge-management/  
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ūdenssaimniecības uzņēmums apkalpoja 5,9 milj. iedzīvotāju (līdzīgi kā Īrijā, kur visu 
valsti apsaimnieko viens uzņēmums). 

Anglijas Ziemeļrietumos esošais ūdenssaimniecības uzņēmums “United 
Utilities” 2020.gada nogalē izsludināja konkursu - iepirkumu2, kura ietvaros 
pretendentam jāpiedāvā labāko notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju, ar 
izstrādātu atbilstošu rīcības plānu un piedāvātām zemākajām izmaksām.  

Aprakstā par savu uzņēmumu un sagaidāmo notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģiju United Utilities norāda, ka viena gada laikā tas saražo 
aptuveni 185 000 tonnu (sausna) notekūdeņu dūņu. Savā reģionā tā apkalpo 569 
attīrīšanas iekārtas, no kurām notekūdeņu dūņas tiek nogādātas vienā no 37 
pārstrādes rūpnīcām. Notekūdeņu dūņas tiek arī pārstrādātas elektroenerģijā, kura 
tiek izmantota rūpnīcu darbināšanā vai biometānā, kas ir atjaunojamais energoresurss 
un tiek ievadīta valsts gāzes sistēmā.  

Pārstrādātais materiāls – biomasa (biosolids) tiek nodota lauksaimniekiem, kas 
tiek pozicionēts, kā augstas kvalitātes mēslojums, bet daļa tiek novirzīta 
sadedzināšanai tur pat ziemeļrietumu reģionā. Prasības pārstrādātām notekūdeņu 
dūņām ir noteiktas jau 1990.gadā izdodot regulējumu3 par notekūdeņu dūņu 
izmantošanu lauksaimniecībā. Notekūdeņu dūņu kvalitāte tiek novērtēta atkarībā no 
tajās esošo smago metālu piesārņojuma līmeņa, kura maksimālās robežas ir atkarīgas 
no augsnes reakcijas pH, kurā pārstrādātās notekūdeņu dūņas tiks iestrādātas. 

Uzņēmums norāda, ka tas darbojas saskaņā ar valstī noteikto biomasas aprites 
programmu (Biosolids Assurance Scheme website (BAS)). Tās ievērošana nodrošina, 
ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošana pilnībā atbilst regulējošām prasībām un labākai 
pieejamai praksei. Katru gadu uzņēmumā tiek veikts neatkarīgs notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas procesu un sistēmas audits, kas apliecina ieviestās sistēmas 
atbilstošu darbību.  

                                                        
2 https://www.unitedutilities.com/corporate/newsroom/latest-news/united-utilities-asks-market-for-
innovative-solutions-to-sludge-management/. 
3 https://www.legislation.gov.uk/uksi/1989/1263/schedule/2/made 
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Ķīmiskais 
elements 

Augsnes pH vērtība / ķīmiskā elementa daudzums mg/kg 
5,0 – 5,5 5,5 – 6,0 6,0 – 7,0 > 7,0 

Zn 200 250 300 450 
Cu 80 100 135 200 
Ni 50 60 75 110 
Pb 300 
Cd 3 
Hg 1 

2.tabula: Robežvērtības smago metālu piesārņojumam dūņās ņemot vērā augsnes īpašības 
Anglijā. 

No iepriekš minētā secināms, ka Lielbritānijā nav izstrādāta vienota valsts 
notekūdeņu dūņu apstrādes stratēģija, bet katrs reģions, kas vidēji katrs ir 3 reizes 
lielāks par Latviju, pats izstrādā savu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju 
un to realizē. Lielbritānijā ir izstrādāta vienota biomasas aprites programma, kas ir 
jāievēro un kuras atbilstoša pielietošana tiek stingri kontrolēta. 

VĀCIJA 

Vācijas notekūdeņu dūņu stratēģija4 ir izstrādāta 2018.gada maijā. Tā apskata 
starptautiskās tendences un likumdošanas prasības, notekūdeņu dūņu sastāvu un to 
īpašības, notekūdeņu dūņu 
atūdeņošanas un pārstrādes iekārtas, 
notekūdeņu dūņu izmantošanu 
lauksaimniecībā un fosfora 
reducēšanas iespējas, notekūdeņu 
dūņu utilizācijas iespējas un pārstrādes 
izmaksas. Tomēr stratēģija neapskata 
un neraksturo notekūdeņu dūņu 
savākšanas un uzskaites 
organizatorisko kārtību, izaicinājumus 
vai problēmas. Ceļš no notekūdeņu 
dūņu ražošanas vietas mazās NAI līdz 
utilizācijas vietai netiek analizēts.  

Izvērtējot apstākļus, Vācija ir 
nonākusi pie lēmuma, ka notekūdeņu 
dūņās iespējamais bīstamo vielu 
piesārņojums, patogēnu piesārņojums, 
mikroplastmasa, noturīgie organiskie 

                                                        
4 https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/sewage-sludge-disposal-in-the-federal-
republic-of 
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piesārņotāji un antibiotikas ir pārāk maz pētītas un risks ir pārāk liels, lai notekūdeņu 
dūņas atgrieztu dabā caur iestrādi augsnē. Iespējams, ka Vācijā nav iespējams izpildīt 
notekūdeņu dūņu direktīvā noteiktās pieļaujamās maksimālās piesārņojuma normas 
lauksaimniecības zemei pēc notekūdeņu dūņu iestrādes, ņemot vērā jau esošo zemju 
piesārņojuma līmeni. Iespējams, tam ir citi iemesli, bet vietējā likumdošana nosaka, ka 
visām notekūdeņu dūņām ir jāveic to termāla pārstrāde. Ņemot vērā pilsētu lielumu 
un NAI ienākošo notekūdeņu apjomu izteiktu CE, ir noteikts pārejas periods līdz kuram 
visām NAI ir jānodrošina dūņu sadedzināšana. Izņēmums ir mazās apdzīvotās vietas ar 
CE<50 000, kas joprojām apstrādātas notekūdeņu dūņas varēs utilizēt iestrādājot 
augsnē.  

Izmaksu novērtējumā tiek veikta tikai dažādu dedzināšanas iekārtu ar atšķirīgu 
tehnisko risinājumu ekonomiskais salīdzinājums. Stratēģijā salīdzinātas notekūdeņu 
dūņu dedzināšanas izmaksas, ar to žāvēšana (izmantojot saules siltumu) + 
dedzināšana, ar notekūdeņu dūņu žāvēšana (izmantojot notekūdeņu dūņu 
dedzināšanas siltumu) + dedzināšana, ar notekūdeņu dūņu termisko žāvēšana + 
dedzināšana, ar notekūdeņu dūņu apvienotu dedzināšanu citās krāsnīs ar citām vielām 
(ogļu krāsnis, cementa rūpnīcas u.tml.). 

Papildus stratēģijā pievērsta liela uzmanība risinājumiem un nosacījumiem, kā 
no notekūdeņiem, notekūdeņu dūņām vai sadedzināšanas pelniem reducēt materiālā 
esošo fosforu, lai atgūtu līdz 80% notekūdeņos vai to dūņās esošo fosforu un to 
atgrieztu lauksaimniecībā. Stratēģija izvērtē jaunākās tehnoloģijas un zinātniskās 
izstrādes šajā jautājumā. 

DĀNIJA 

Izvērtējot situāciju Dānijā, netika atrasts dokuments, kas būtu atbilstošs 
Dānijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijai vai līdzvērtīgam dokumentam, 
taču, ir pieejams nevalstiskās organizācijas “State of green” sniegtais apraksts5 par 
jaunuzcelto notekūdeņu dūņu pārstrādes rūpnīcu Kopenhāgenā (2011.g.), ar nelielu 
papildinošo informāciju.  

Minētajā informācijā norādīts, ka notekūdeņu dūņas lielās pilsētās ir vides 
problēma, kurai ir iespējams risinājums. 2011.gadā vienā no lielākajām Dānijas NAI - 
Lynetten, kas pieder Kopenhāgenas reģiona centrālās daļas 15 pašvaldību 
izveidotajam uzņēmumam BIOFOS, ir izbūvēta jauna notekūdeņu dūņu dedzināšanas 
iekārta, kas aprīkota ar modernu dūmgāzu savākšanas sistēmu. Projekta rezultātā 
notekūdeņu dūņu utilizācijas no enerģiju patērējoša procesa ir pārveidots par enerģiju 
ražojošu pārstrādes procesu. Notekūdeņu dūņu pārstrādes rezultātā tiek saražots 
lielāks siltumenerģijas daudzums nekā patērēts rūpnīcā, kā arī tiek radīts blakus 
produkts - biogāze. Saražotais siltums primāri tiek izmantots notekūdeņu dūņu 
                                                        
5 https://stateofgreen.com/en/partners/ramboll/solutions/sludge-for-energy-in-copenhagen-biofos/ 
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žāvēšanā pirms dedzināšanas, bet liekais siltums tiek novadīts Kopenhāgenas reģiona 
siltumapgādes sistēmā. Papildus izpētes rezultātā tika pieņemts lēmums biogāzi 
izmantot Kopenhāgenas gāzes apgādes sistēmā, kurā līdz šim bija pieejama tikai 
dabasgāze. 

Daži jaunās Kopenhāgenas notekūdeņu dūņu dedzināšanas rūpnīcas 
raksturlielumi: 

 Jauda: 2,35 tonnas sausu notekūdeņu dūņu stundā (atbilst notekūdeņu 
dūņu apjomam no 1 milj. iedzīvotājiem); 

 3,8 MW siltums (izmantots notekūdeņu dūņu žāvēšanā NAI un māju 
apkurē ārpus NAI); 

 2,8 MW izplūdes gāzu kondensāts (siltums - izmantots galvenokārt māju 
apkurē ārpus NAI); 

 900 Nm3/h biogāze (ievadīta pilsētas gāzes sistēmā); 
 Pelni izmantoti celtniecības materiālu ražošanā. 

Arī šajā gadījumā redzams, ka jautājums par notekūdeņu dūņu utilizāciju tiek 
risināts 15 pašvaldībām apvienojoties ar lielāko NAI. Notekūdeņu dūņu pārstrādes 
procesa risināšana individuāli, viena NAI ietvaros, nav ekonomiski pamatota un prasīs 
vairāk resursu un ieguldījumu, nekā šī jautājuma kopīga risināšana, ņemot vērā arī 
augstās projektu investīciju izmaksas. 

IGAUNIJA 

Par Igaunijas notekūdeņu dūņu stratēģiju Izpildītājs un Pasūtītājs kontaktējās 
ar Ms. Pille Aarma, kas ir Igaunijas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācijas (EVEL) 
izpilddirektore, kas informēja, ka aptuveni pirms 10 gadiem uz Vides ministriju tika 
izdarīts liels sabiedrības spiediens par nepieciešamību izstrādāt Igaunijas notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas stratēģiju. Stratēģija tika izstrādāta laikā no 2014. - 
2016.gadam, bet izstrādātā stratēģija ir pieejama tikai igauņu valodā. 

Stratēģija paredz, ka notekūdeņu dūņas no mazākām attīrīšanas iekārtām tiek 
pārvestas uz lielākiem savākšanas centriem, kuru novietojums tiek noteikts pēc 
ekonomiskā izdevīguma rādītājiem. Kopumā stratēģija ir  noteikti 15 notekūdeņu dūņu 
savākšanas centri.  

Vienlaikus EVEL pārstāve vērsa uzmanību, ka stratēģijas ieviešana nav notikusi 
un galvenie iemesli stratēģijas neīstenošanai ir par stratēģijas ieviešanu atbildīgās 
personas trūkums, kā arī stratēģijas ieviešanai nepieciešamā finansējuma neesamība, 
jo stratēģija paredzēja lielus finanšu ieguldījumus, kas tā arī netika piešķirti. Papildu 
stratēģija paredzēja mainīt notekūdeņu dūņu statusu no atkritumiem uz produktu, 
tomēr realitātē notekūdeņu dūņas joprojām ir atkritumi, ko neviens nevēlas 
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iegādāties, rezultātā nav izveidojies pārstrādātu notekūdeņu dūņu kā produkta tirgus 
un pieprasījums. 

Ja notekūdeņu dūņu pārstrādes centri ieviestu paredzētās notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas darbības, tad reģionālās NAI joprojām varēja notekūdeņu dūņas 
realizēt, kur un kā vēlas, stratēģijā nebija iekļauta motivācijai visiem dalībniekiem 
pievienoties tās īstenošanai. 

Šobrīd Igaunijā ir mainīta atkritumu apsaimniekošanas likumdošana, kas 
nosaka, ka atkritumu saimniecības uzņēmumiem ir jāiemaksā savas darbības drošības 
depozīts. Atkritumu sarakstā ir iekļautas arī notekūdeņu dūņas, kā rezultātā visi NAI 
operatori maksā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas depozītu, kas savā ziņā ir 
uzlabojis kopējo notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas situāciju, jo šobrīd vairāk 
notekūdeņu dūņu tiek atbilstoši apsaimniekotas.  

Papildus Igaunijā ir veikts pētījums par notekūdeņu dūņu žāvēšanu un 
dedzināšanu, kā rezultātā tika aprēķinātas būtiskas nepieciešamās investīcijas, lai 
šādas darbības īstenotu. Šobrīd Igaunijā ir tikai viena atkritumu dedzināšanas rūpnīca, 
kā arī viena cementa rūpnīca un izvēloties notekūdeņu dūņu dedzināšanu, būtu jāņem 
vērā šis papildus risks par atkarību no šīm divām sadedzināšanas iespējām. 

 Lielākā daļa notekūdeņu dūņu tiek utilizētas lauksaimniecībā, veicot to iestrādi 
augsnē. Igaunijā lauksaimniecības uzņēmumi labprāt pieņem notekūdeņu dūņas par 
brīvu, bet prasa, lai NAI operatori tās piegādā. Igaunijā ir noteikti notekūdeņu dūņu 
kvalitātes parametri, kas pieļaujami, ka no notekūdeņu dūņām tiek radīti produkti, 
kurus var izmantot apzaļumošanā, lauksaimniecībā un rekultivācijā. Kvalitātes 
prasības šādam produktam, ar kuru tiek izbeigts notekūdeņu dūņu atkritumu statuss, 
ir augstākas nekā notekūdeņu dūņu 1.klasei Latvijā, izņemot Zn, kas atbilst 5.klasei 
Latvijā. Vienlaikus atļautie smago metālu maksimālie limiti notekūdeņu dūņās (kas nav 
produkts), lai tās varētu izmantot lauksaimniecībā ir  augstāki nekā Latvijā. 

 

                                                        
6 https://www.riigiteataja.ee/akt/106082019007 
7 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/7201/7004/KKM_19072017_m24_lisa_2.pdf# 

Ķīmiskais 
elements 

Notekūdeņu dūņās atļautais 
maksimālais vielu limits izmantošanai 

lauksaimiecībā mg/kg sausnas6 

Notekūdeņu dūņu produktā 
atļautie vielu limiti mg/kg 

sausnas7 
Zn 2500 2500 
Cu 1000 200 
Ni 300 40 
Pb 750 130 
Cd 20 2 
Hg 16 1 
Cr 1000 60 

3. tabula: Robežvērtības maksimālajam smago metālu daudzumam dūņās Igaunijā. 
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Atbilstoši direktīvas par notekūdeņu dūņām prasībām, pēc notekūdeņu dūņu 
iestrādes augsnē tiek sekots līdz piesārņojošo vielu koncentrācijai augsnē, kas nedrīkst 
pārsniegt noteiktās piesārņojumu vērtības. 

LIETUVA 

Lietuvas notekūdeņu dūņu stratēģija internetā nav atrodama. Tomēr bija 
zināms, ka šāda stratēģija ir izstrādāta. Izpildītājs un Pasūtītājs kontaktējās ar Mr. 
Egidijus Kunevicius, kas pārstāv Lietuvas notekūdeņu dūņu izstrādātāju - uzņēmumu 
SWECO Lietuva UAB. Informācija, kas sniegta par Lietuvas notekūdeņu dūņu 
stratēģiju, ir iegūta intervijas laikā ar minētā uzņēmuma pārstāvi. 

Lietuvas notekūdeņu dūņu stratēģija ir izstrādāta 2006.gadā un tās izstrādi 
veica SWECO Lietuva UAB, pēc Lietuvas Vides ministrijas pasūtījuma. Aptuveni 90% no 
stratēģijā paredzētajiem ieteikumiem ir ieviesti un šobrīd tiek realizēti pēdējie divi 
projekti, kas tiks pabeigti līdz 2021.gada beigām vai 2022.gadā. 

Stratēģija paredzēja notekūdeņu dūņu pārstrādi ar maksimālu enerģijas un 
augu barošanās elementu atguvi, kā rezultātā kopumā Lietuvā ir izveidoti 24 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centri pie lielākajām apdzīvotajām vietām. 11 apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 20 000 tika izveidoti notekūdeņu dūņu kompostēšanas 
laukumi, bet 13 vietās ar vēl lielāku iedzīvotāju skaitu ir izveidotas biogāzes stacijas.  

Pēc notekūdeņu dūņu pārstrādes biogāzes stacijās tās tiek žāvētas, izmantojot 
siltumu no iegūtās biogāzes. Nākamais solis būtu notekūdeņu dūņu dedzināšana, 
tomēr laikā, kad Lietuvas stratēģija tika izstrādāta (2004. – 2005.gadā), notekūdeņu 
dūņu dedzināšana Eiropā vēl nebija plaši izplatīta un nebija pieejama pietiekami 
detalizēta tehniskā informācija par pieejamām un izmantojamām notekūdeņu dūņu 
dedzināšanas tehnoloģijām. Tāpēc šobrīd rīcība ar notekūdeņu dūņām pēc to 
žāvēšanas ir atšķirīgi, piemēram Šauļos notekūdeņu dūņas tiek vestas  sadedzināšanai 
cementa rūpnīcā Akmenē (~75 km), kur žāvētās notekūdeņu dūņas tiek pieņemtas par 
nelielu samaksu, kas sedz transportēšanas izmaksas. Uz Akmeni notekūdeņu dūņas 
ved dedzināt arī no Kauņas (~200 km), kamēr nav rasts cits, izmaksu ziņā efektīvāks 
risinājums. Klaipēdā ir esoša atkritumu dedzināšanas rūpnīca, kurā notekūdeņu dūņas 
tiek dedzinātas kopā ar citiem atkritumiem, taču šajā gadījumā maksa par notekūdeņu 
dedzināšanu ir ļoti augsta. Atkritumu dedzināšanas rūpnīcas drīz būs arī Viļņā un 
Kauņā, kurās būs iespējams dedzināt arī notekūdeņu dūņas. Maksa par notekūdeņu 
dūņu dedzināšanu vēl nav zināma, bet šobrīd Viļņā tiek žāvēta tikai neliela daļa radīto 
notekūdeņu dūņu. Nežāvētās notekūdeņu dūņas tiek nodotas ārpakalpojuma 
uzņēmumam, kas veic notekūdeņu dūņu pārstrādi - dūņu kompostēšanu. Savukārt, 
Utenā tiek būvēta atsevišķa notekūdeņu dūņu dedzināšanas rūpnīca. Kā norādīja 
stratēģijas izstrādātāji, ja stratēģija tiktu izstrādāta tagad, tad noteikti tiktu plānota 
notekūdeņu dūņu dedzināšanu uz vietas pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas 
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būtu dūņu monodedzināšana, kuras rezultātā no pelniem papildus tiktu atgūts fosfors 
un slāpeklis, kas atbilstu arī aprites ekonomikas principiem.  

Lietuvā ir 60 pašvaldības, un katrai ir savs ūdens apgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas uzņēmums. Lielāko pilsētu un pašvaldību uzņēmumi aktīvi 
piedalās un iekļaujas notekūdeņu dūņu stratēģijas realizācijā un kopējie ieguldījumi 
atbilstošas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidē ir sasnieguši 
jau aptuveni 120 milj. EUR. Taču mazākās pašvaldības ar attiecīgi mazāku notekūdeņu 
dūņu apjomu, meklē lētākus risinājumus to utilizācijai, kas ne vienmēr atbilst 
normatīvo aktu prasībām un neatbilst izstrādātajai notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģiju. Neskatoties uz stratēģijā noteikto, ka katrai pašvaldībai 
jāizmanto norādītais notekūdeņu dūņu centru, tās tajos nenogādā radītās notekūdeņu 
dūņas, jo par dūņu nodošanu centros ir jāmaksā, kas visticamāk ir izmaksu ziņā 
neizdevīgāk nekā  izmantojot citus, neatbilstošus risinājumus. Stratēģijas daļējas 
īstenošanas rezultātā Lietuvā notekūdeņu dūņu pārstrādes centri, kuros bija paredzēts 
būtisks ievesto notekūdeņu dūņu apjoms no apkārtējām teritorijām, nereti strādā ar 
nepilnu jaudu, jo tajās nenāk iepriekš prognozētais notekūdeņu dūņu apjoms.  

Izstrādājot stratēģiju un plānojot notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukumus, 
Lietuvā tika pieņemts, ka komposta pildmateriāls – salmi un skaidas, būs iespējams 
bez papildus samaksas, jo stratēģijas izstrādes laikā pēc šādiem materiāliem nebija 
pieprasījuma un tie bija pieejami bez maksas. Šobrīd šie materiāli ir pieprasīti citās 
nozarēs, kā rezultātā pildmateriāls ir jāiepērk, tādējādi sadārdzinot komposta 
ražošanu. Pēc notekūdeņu dūņu kompostēšanas, tās bez maksas tiek nodotas 
lauksaimniekiem, kas tās labprāt izmanto, jo dūņu komposts ir salīdzinoši tīrs un maz 
piesārņots. Notekūdeņu dūņu komposta izvešana jānodrošina lauksaimniekam jeb 
komposta saņēmējam. Turpmāk plānots uzlabot kompostēšanas laukuma darbību un 
tiem tiks izvirzītas papildus prasības, kuru ieviešana radīs būtiskas papildu izmaksas un 
sadārdzinās notekūdeņu dūņu kompostēšanu kopumā – kompostēšana būs jāveic 
slēgtās telpās ar atbilstošu gaisa ventilācijas sistēmu, lai savāktu komposta veidošanās 
laikā izdalītās gāzes. 

Lietuvā notekūdeņu dūņas tiek dalītas klasēs, balstoties uz diviem indikatoriem 
– smagie metāli (I – III kategorijas) un bioloģiski – parazītiskie parametri (A – C klase). 
Tikai A un B bioloģiskās klases un I-II smago metālu klases notekūdeņu dūņas var tikt 
izmantotas kā mēslojums iestrādei augsnē, bet II kategorijas notekūdeņu dūņas var 
tikt izmantotas lauksaimniecībā ne biežāk kā reizi trīs gados. Gadījumos, kad 
lauksaimniecības zemju testēšanas pārskati uzrāda smago metālu koncentrāciju 
augsnē, kas tuvojas noteiktajiem sliekšņiem, notekūdeņu dūņu turpmāka izmantošana 
attiecīgajā zemes gabalā ir aizliegta. No 2022.gada tiks atjaunotas pieļaujamās 
maksimālās smago metālu robežvērtības notekūdeņu dūņās, nosakot stingrākas 
prasības: 
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Notekūdeņu 
dūņu 

kategorijas 

Smago metālu piesārņojuma robežvērtības (mg/kg) Iespējamais 
dūņu 

izmantošanas 
veids 

Pb Cd Cr Cu Ni Zn Hg 

I 

(no 2022.g.) 

< 140 

< 120 

< 1,5 

< 1,5 

< 140 

< 100 

< 75 

< 75 

< 50 

< 50 

< 300 

< 300 

< 1,0 

< 1,0 

Dūņas var 
izmantot 

lauksaimnie-
cībā un 

degradētu 
teritoriju 

rekultivācijā 

II 

 

(no 2022.g.) 

140 – 
750 

120 - 
150 

1,5 – 
20 

1,5 – 
2,5 

140 – 
400 

100 - 
130 

75 – 
1000 

75 – 
300 

50 – 
300 

50 – 
70 

300 – 
2500  

300 – 
800 

1,0 – 
8,0 

1,0 – 
1,5 

III 

(no 2022.g.) 

> 750 

>150 

>20 

>2,5 

>400 

>130 

>1000 

>300 

>300 

>70 

>2500 

>800 

>8,0 

>1,5 

Dūņas drīkst 
tikai dedzināt 

4. tabula: Robežvērtības maksimālajam smago metālu daudzumam notekūdeņu dūņās 
Lietuvā un atbilstošais to izmantošanas veids. 

Kā intervijas laikā norādīja SWECO Lietuva UAB pārstāvis, tad notekūdeņu 
dūņu dedzināšanas jautājumu būtiski uzlabotu izmaiņas likumdošanā, kur būtu 
nepieciešams noteikt, ka žāvētas notekūdeņu dūņas ir biodegviela, kas nodrošinātu, 
ka žāvētu notekūdeņu dūņu aprite var notikt saskaņā ar līdzīgu materiālu apriti 
regulējošo likumdošanu, kas padarītu notekūdeņu dūņu dedzināšanu izmaksu ziņā 
efektīvāku. Šobrīd pārstrādātas , tai skaitā žāvētas notekūdeņu dūņas joprojām tiek 
uzskatītas par atkritumiem, kas būtiski sadārdzina to dedzināšanu un apriti. 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē iekļauta informācija, ka Viļņā 2013.gadā ir 
pabeigts projekts8 “Viļņas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņu dūņu apstrādes 
iekārtu izbūve” izbūvējot jaunas tehnoloģiskās iekārtas, kas nodrošina notekūdeņu 
dūņu pārstrādi granulās, kas var tikt izmantotas dažādās sadedzināšanas iekārtās gan 
mājsaimniecībās, gan lielās apkures sistēmās. Šādas granulas var tikt iestrādātas arī 
augsnē, kā mēslojums. Prognozēts, ka gada laikā iekārta saražos ap 13 565 tonnām 
notekūdeņu dūņu granulu. Projekta kopējās izmaksas bija 63,3 milj. EUR.  

Veicot vienkāršus aprēķinus, Izpildītājs secina, ka šādu notekūdeņu dūņu 
granulu pašizmaksa, ņemot vērā tikai rūpnīcas izbūves izmaksas, 10 gadu periodā būs 
466 EUR/t vai 20 gadu periodā 233 EUR/t. Šādas izmaksas uzskatāmas par granulu 
zemāko iespējamo pašizmaksa, jo ņemtas vērā tikai rūpnīcas izbūves izmaksas, 
nepieskaitot citas ar iekārtu uzturēšanu un granulu ražošanu saistītās izmaksas, kas vēl 
vairāk palielina kopējo produkta pašizmaksu. Šodienas tirgus cena līdzīgam 
materiālam - kokskaidu granulām ir 140 – 160 EUR/t, kas ļauj secināt, ka lēmums par 
šādas rūpnīcas izbūvi Viļņā visticamāk tika balstīts uz aprēķinātiem vides 
(ekonomiskiem), nevis uz finansiāliem ieguvumiem. Egidijus Kunevicius intervijas laikā 
arī informēja, ka saražotās notekūdeņu dūņu granulas tiek piedāvātas klientiem bez 

                                                        
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/DE/projects/Lietuva/new-waste-facility-brings-environmental-
dividends-to-lithuanian-capital. 
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maksas, taču neskatoties uz to, lielākā daļa granulu tiek vestas sadedzināšanai uz valsts 
ziemeļu daļā esošo Akmeni. 

KOPSAVILKUMS 

Citu Eiropas valstu pieredze, kas apkopota šajā pielikumā, ļauj secināt, ka, lai 
produktīvi tiktu atrisināti notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jautājumi, procesā ir 
jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm. Lieli notekūdeņu dūņu pārstrādes centri 
attīstās un spēj pastāvēt, ja kopējais notekūdeņu dūņu apjoms tajos ir pietiekami liels, 
lai nodrošinātu nepieciešamos ienākumus, vai arī ir iespējams saņemts valsts vai ES 
atbalstu nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Savukārt mazo NAI iesaiste 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmā ir liels izaicinājums. Citu valstu pieredze 
liecina, ka, ja notekūdeņu dūņu aprites kontrole netiek pietiekami stingri uzraudzīta, 
ir apgrūtināti sasniegt izvirzītos mērķus par atbilstošu un piemērotu notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu valsts mērogā.  

Apkopojot situāciju dažādās ES valstīs, var konstatēts vairākas kopējas iezīmes 
un tendences notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā. 

Visās ES valstīs notekūdeņu dūņu pārstrāde tiek koncentrēta un organizēta 
lielos pārstrādes centros. Šāds centralizācijas risinājums izvēlēts, jo nav iespējams 
ievērot visas likumdošanā noteiktās prasības, ja notekūdeņu dūņu pārstrāde tiek 
organizēta pie katras dažādas jaudas NA. Mazajās NAI gada laikā izveidojies kopējais 
notekūdeņu dūņu daudzums ir pārāk mazs, lai organizētu atbilstošu notekūdeņu dūņu 
pārstrādi, tāpat pastāv arī būtiski tehnoloģiju un teritoriju ierobežojumi, kā rezultātā 
notekūdeņu dūņas no mazākām attīrīšanas iekārtām, visbiežāk tiek koncentrētas 
lielākos notekūdeņu dūņu pārstrādes centros. Kopējās notekūdeņu dūņu pārstrādes 
izmaksas var būtiski samazināties un atsevišķos gadījumos tikt pilnībā atgūtas, ja 
vienlaikus tiek pārstrādāts ļoti liels notekūdeņu dūņu daudzums. Atbilstoši 
notekūdeņu dūņu pārstrādes mērķiem lielos pārstrādes centros ir iespējams 
nodrošināt arī augstāku notekūdeņu dūņu pārstrādes kvalitāti. Notekūdeņu dūņu 
pārstrādes tehnoloģijas katrā gadījumā un valstī tiek izvēlētas individuāli, veicot 
tehniski ekonomisko novērtējumu un balstoties uz pieejamo resursu pilnvērtīgu 
izmantošanu, ņemot vērā vietējos apstākļus.  

Notekūdeņu dūņu izmantošana enerģijas iegūšanai. ES valstīs ar labāk 
attīstītu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmu pēc notekūdeņu dūņu 
koncentrēšanas pārstrādes centros, primāri tiek veikta notekūdeņu dūņās ietvertās 
enerģijas atgūšana, kam ir vairākas būtiskas priekšrocības – no notekūdeņu dūņām 
iegūtais enerģijas daudzums daļēji vai pilnībā nosedz notekūdeņu dūņu pārstrādei 
nepieciešamo enerģijas daudzumu, tiek samazināts atmosfērā izdalītais 
siltumnīcefekta gāzu apjoms, būtiski samazinās notekūdeņu dūņu kopējā masa, tiek 
veikta vismaz daļēja notekūdeņu dūņu higienizācija, kā arī notekūdeņu dūņas no 
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atkritumiem tiek pārvērstas tālāk izmantojamās izejvielās. Enerģijas atgūšana no 
notekūdeņu dūņām var tikt veikta ar dažādiem tehnoloģiskiem paņēmieniem, no 
kuriem kur izplatītākās ir biogāzes stacijas un notekūdeņu dūņu sadedzināšana. 
Atbilstošas enerģijas atgūšanas tehnoloģijas izvēles pamatā ir iespēja nodrošināt 
pārstrādātas notekūdeņu dūņu masas atbilstību to gala utilizācijas prasībām.  

Novērtējot dažādu ES valstu praksi attiecībā uz notekūdeņu dūņu utilizāciju,  
tika secināts, ka atšķirīgās valstīs ir atšķirīga pieeja notekūdeņu dūņu izmantošanai. 
(skat. 1. diagrammu).  

 

Diagramma Nr.1. Sadzīves NAI notekūdeņu dūņu utilizācijas veidi dažādās ES valstīs (dati: 
EuroStat dati 2018.g.)9 

Kā redzams 1. diagrammā ir valstis, kas tā pat kā Latvija notekūdeņu dūņas 
plaši izmanto lauksaimniecībā un veic notekūdeņu dūņu kompostēšanā. Šādu 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumu kā galveno 2018.gadā bija izvēlējusies 
arī Spānija, Īrija, Čehija, Lietuva un Francija. Attiecībā uz Latviju šajā statistikā norādīts, 
ka ~ 54% notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, vai tiek veikta to 
kompostēšana. 

                                                        
9 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Water_statistics#Wastewater_treatment_and_disposal 
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No notekūdeņu dūņu gala izmantošanas viedokļa atšķirīga pieeja ir Beļģijā, 
Vācijā, Austrijā, Nīderlandē un Šveicē (Centrāleiropas valstīs), kur vairāk nekā 50% 
radīto notekūdeņu dūņu tiek sadedzinātas. Lai arī notekūdeņu dūņu direktīvas mērķis 
ir organizēt notekūdeņu dūņu izmantošanu, tai skaitā lauksaimniecībā, nepasliktinot 
vides kvalitāti un neradot riskus cilvēku veselībai, ņemot vērā vietējo apstākļu 
īpatnības (liels notekūdeņu dūņu apjoms, zemas izmantošanas iespējas 
lauksaimniecībā, nepasliktinot augsnes kvalitāti, augsnes kvalitatīvās un dabiskās 
īpatnības), minētās valstis ir nonākušas pie secinājuma, ka labākais notekūdeņu dūņu 
izmantošanas veids ir to sadedzināšana. Lai nodrošinātu augstākas vielu aprites 
prasības pēc notekūdeņu dūņu dedzināšanas, vietām tiek pētītas un ieviestas arī 
notekūdeņu dūņu pelnu pārstrādes tehnoloģijas, ar kuru palīdzību ir iespējams 
atgriezt ekonomiskajā apritē pelnos esošo fosforu un slāpekli, vai izmantot pelnus 
būvmateriālu ražošanā. 

Malta, Bosnija un Hercegovina visas notekūdeņu dūņas apglabā atkritumu 
poligonos, kas nebūs iespējams tuvākajā nākotnē un nav izskatāma, kā Latvijā 
attīstāma notekūdeņu dūņu utilizācijas iespēja. 

Savukārt, Polijā, Portugālē un Slovēnijā liels notekūdeņu daudzums tiek 
utilizēts citos veidos, kas nav  atsevišķi izdalīti, un arī Latvijas gadījumā 1. diagrammā 
norādīts, ka ~ 45% visu notekūdeņu dūņu tiek izmantotas citos veidos. 
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