
KOPSAVILKUMS 

NOTEKŪDEŅU DŪŅU 

APSAIMNIEKOŠANAS STRATĒĢIJA 

LATVIJĀ 



2 
 

1. Esošā situācija notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jomā 
Latvijā 

Notekūdeņu dūņas ir neizbēgams notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusprodukts, 
tāpēc starptautisko ilgtspējīgas attīstības politikas plānošanas dokumentu kontekstā 
notekūdeņu dūņas jāapskata, kā resurss, kura atkalizmantošana un atgriešana 
dabas/ražošanas procesos ir būtiska un nepieciešama1, īpaši ņemot vērā, ka nav 
iespējama efektīva notekūdeņu attīrīšana, bez notekūdeņu dūņu radīšanas. Ņemot 
vērā notekūdeņu dūņu īpašības, tās var būt gan barības vielu avots2, gan biomasa 
atjaunojamās enerģijas iegūšanai3. Nodrošinot notekūdeņu dūņu atbilstošu un 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu var tikt veicināta ES ilgtspējīgās attīstības iniciatīvās 
izvirzīto mērķu sasniegšana4, īpaši aprites ekonomikas jomā, vienlaikus būtisku 
uzmanību veltot tam, lai resursefektīvi apsaimniekotas notekūdeņu dūņas būtu arī 
videi drošas, un neradītu vai nepārnestu piesārņojumu uz citām dabas vidēm un 
vietām dabā1. 

Notekūdeņu dūņu izmantošanu un apriti ES šobrīd nosaka Direktīva 86/287/EEK par 
vides, jo īpaši augsnes aizsardzību lauksaimniecībā, izmantojot notekūdeņu dūņas, 
kuras prasības pārņemtas MK noteikumos Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu 
un tā komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”. Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģija 2021. - 2027.gadam (turpmāk – Stratēģija) izstrādāta 
ņemot vērā minētajā tiesiskajā regulējumā ietvertos nosacījumus un prasības 
darbībām ar notekūdeņu dūņām. 

2019.gadā Latvijā bija reģistrētas 1301 NAI ar jaudu virs 5 m3/dnn, no kurām 921 
sadzīves notekūdeņu NAI5 iekļauta Stratēģijas izvērtējumā, izslēdzot NAI, kur 
bioloģiskās notekūdeņu dūņas neveidojas, un kas uzskaitītas divreiz. Stratēģijā 
izmantoti dati no valsts statistikas pārskata “2-Ūdens” par laika posmā no 2017.-
2019.gadam radīto notekūdeņu dūņu daudzumu un vidēji viena gada laikā Latvijā tiek 
radīti 2,3 milj. m3 slapju notekūdeņu dūņu, kurās 1% ir sausnas, bet 99% ūdens. 
Stratēģijas datu analīzē iekļautās NAI un to sadalījums NAI grupās pēc to lieluma 
apkopots 1.tabulā, kur skaidri redzams viens no būtiskākajiem izaicinājumiem Latvijas 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā – to izkliedētība visā valsts teritorijā. 2% NAI rada 
82% notekūdeņu dūņu, kamēr 18% notekūdeņu dūņu ir izkliedētas 98% NAI.  

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas 2020.gadā veiktais 
pētījums “Notekūdeņu dūņu paraugu analīze un rezultātu izvērtējums” apliecināja, ka 

                                                             
1 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development”. 
2 EK aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu.  
3 Enerģija 2030 un Enerģētikas ceļvedis līdz 2050.gadam.  
4 Eiropas Zaļais kurss.  
5 Dati – LVĢMC datu bāze. Valsts statistikas pārskats “2-ūdens”. 
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Latvijas komunālo notekūdeņu dūņas ir maz piesārņots, jo to piesārņojums ar 
smagajiem metāliem un ūdens videi bīstamām vielām un elementiem ir zems. 
Pētījumā tika apliecināti statistikas dati, ka vairumā gadījumu Latvijā radītās 
notekūdeņu dūņas atbilst MK noteikumos Nr.362 noteiktajai 1. vai 2. kvalitātes klasei, 
kurās iekļauj notekūdeņu dūņas ar viszemākajām piesārņojošo vielu koncentrācijām. 
Analizējot un salīdzinot notekūdeņu dūņu piesārņojumus pēc mikrobioloģiskiem 
rādītājiem, tika secināts, ka tas ir salīdzams ar kūtsmēsliem un līdzšinējās atļautās 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas prasības ir bijušas pietiekamas, lai neradītu 
apkārtējās vides mikrobioloģisko piesārņojumu. 

1.tabula Stratēģijā iekļauto NAI sadalījums grupās un tās raksturojošie rādītāji 5 
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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 

 

Atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (SPS) datiem, tika secināts, ka esošajā 
situācijā notekūdeņu dūņas pēc pārstrādes - kompostēšanas, noturēšanas dūņu 
laukos, vai apstrādes biogāzes reaktorā digestāta veidā, tiek iestrādātās augsnē, 
nodrošinot augsnes bagātināšanu. Latvijā dažādu objektīvu apstākļu dēļ netiek 
izmantoti tādi notekūdeņu dūņu utilizācijas risinājumi kā dedzināšana, noglabāšana 
atkritumu poligonos vai jaunu produktu ražošana5. Visbiežāk Latvijā notekūdeņu 
dūņas pēc to mehāniskās atūdeņošanas tiek 12 mēnešus izturētas dūņu laukā (aukstā 
fermentācija), veikta to kompostēšana, vai tās tiek nodotas ārpakalpojumā mezofīlai 
anaerobai pārstrādei biogāzes stacijās6. Atsevišķos gadījumos notekūdeņu dūņas no 
mazākām NAI tiek nodotas lielāku NAI operatoriem, kas veic to tālāko apstrādi un 
utilizāciju. Par daļu mazo NAI statistikas informācija neļauj izdarīt secinājumus, vai 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, 
visticamāk, tiek izvēlēts ilgstošas uzglabāšanas vai cits neatbilstošs apsaimniekošanas 
risinājums. 

                                                             
6 “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā”, 2.pielikums “Esošā situācija notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanas jomā” 
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2. Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas 
Vīzija, Misija, Mērķi 

Veicot Stratēģijas izstrādi, tika formulēta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sektora 
Vīzija, Misija, Mērķi un Uzdevumi, ar kuriem tika raksturots, kādai nākotnē būtu jābūt 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Latvijas notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas alternatīvas 
Lai nodrošinātu Latvijas situācijā efektīvāko un piemērotāko notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas modeli, Stratēģijas ietvaros tika veikts dažādu notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas posmu un aspektu alternatīvu izvērtējums, ievērojot nosacījumu, 

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

VĪZIJA 

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. 

MISIJA 

Pārstrādātas notekūdeņu dūņas ir 
pastāvīgi pieprasīts un pieejams resurss 

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

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas  
process ir vienkāršs un uzraudzīts 

MĒRĶI 

1. 

2. 

3. 
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ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modelim ir jāparedz visu Latvijas bioloģisko 
NAI radīto notekūdeņu dūņu pārstrāde un utilizācija, izņemot notekūdeņu dūņas, kas 
ir radušās Rīgas pilsētas BAS “Daugavgrīva”. BAS “Daugavgrīva” radīto notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošana ir plānojama atsevišķi7 to apjoma, sastāva un pastāvošās 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas dēļ, kas būtiski atšķiras no situācijas 
citviet Latvijā. Detalizēts alternatīvu izvērtējums, tajā izmantotā metodika, tvērums un 
principi iekļauti Stratēģijas 4.pielikumā.  

Alternatīvu novērtējuma ietvaros sākotnēji ir izvērtētas iespējas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu nodot ārpakalpojuma sniedzējiem - biogāzes staciju operatoriem vai 
atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, tādējādi mazinot nepieciešamību pēc 
jaunas infrastruktūras izveides un esošās infrastruktūras efektīvas izmantošanas. 
Izvērtējot šādu ārpakalpojumu iespējas un potenciālos riskus, tika secināts, ka 
notekūdeņu dūņu nodošana apsaimniekošanai ārpakalpojuma sniedzējiem varētu būt 
izmantojama tikai lokālos gadījumos, bez paredzamām ilgtermiņa sadarbības 
iespējām. Izvērtējot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas risinājumus pēc to 
ieviešanas iespējām, riskiem, izmaksu apjoma u.c. rādītājiem, tika secināts, ka 
efektīvāk notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu ir nodrošināt esošo ūdenssaimniecības 
pakalpojumu ietvaros, ja to nodrošina SPS. Vienlaikus alternatīvu analīzes ietvaros tika 
secināts, ka efektīvai notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai ir nepieciešams nodrošināt 
notekūdeņu dūņu centralizāciju 26 notekūdeņu dūņu centros un noteikt ne vairāk kā 
vienu atbildīgo SPS par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu pašvaldības ietvaros.  

Stratēģijas ietvaros veikts arī tās finansiālās ietekmes novērtējums pie izmaksu ziņā 
efektīvākā tehnoloģiskā risinājuma, kas spēj nodrošināt minimālās normatīvo aktu 
prasības, vienlaikus nosakot, ka notekūdeņu dūņu centra operators pirms investīciju 
veikšanas nodrošina tehniski ekonomiskās analīzes izstrādi, lai izvēlētos attiecīgajā 
notekūdeņu dūņu centrā piemērotāko tehnoloģisko notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas un utilizācijas risinājumu. 

Grafisks kopsavilkums par Stratēģijas ietvaros veiktā alternatīvu novērtējuma 
rezultātiem un atbilstošāko notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas modeli Latvijā 
iekļauts 1.attēlā.

                                                             
7 Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2021.gada 5.februārī izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja 
Nr. RI19IB0008 un SIA “Rīgas ūdens” 2021.gada 6.jūlija vēstule Nr.07/02 Stratēģijas sagatavotājiem 
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1.attēls Alternatīvu izvērtējuma kopsavilkums  
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4. Stratēģijā piedāvātais Latvijas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas process pēc Stratēģijas ieviešanas 

Stratēģijas ietvaros secināts, ka arī turpmāk notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, tāpat 
kā līdz šim, jāveic kā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu daļa, un par procesa 
organizāciju atbildīgi ir ūdenssaimniecības SPS, kam šīs funkcijas deleģē attiecīgās 
pašvaldības dome. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu pēc Stratēģijas ieviešanas 
raksturo vairāki būtiski aspekti un darbību posmi: 

1. Katra Latvijas pašvaldība pieņem lēmumu, kurā vienu esošo ūdenssaimniecības 
SPS nosaka par vienīgo notekūdeņu dūņu apsaimniekotāju pašvaldības teritorijā, 
vienlaikus atbalstot arī attiecīgā SPS tiesības veidot atbilstošu notekūdeņu dūņu 
savākšanas, apstrādes un pārstrādes infrastruktūru. Sadarbība starp dažādiem 
SPS vienas pašvaldības ietvaros, un arī ārpus pašvaldības, notiek saskaņā ar 
savstarpējo vienošanos. 

2. Par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbildīgais SPS nodrošina, ka pašvaldības 
teritorijā esošo NAI radītās slapjās notekūdeņu dūņas tiek centralizētas 
pašvaldības lielākajās NAI, kurās tiek veikta to mehāniskā atūdeņošana, 
sasniedzot sausnas saturu vismaz 18%. Uz 41 pašvaldības lielāko NAI jānogādā ~ 
97 tūkst. t slapju notekūdeņu dūņu, kas ir 8.15 % no kopējā radītā notekūdeņu 
dūņu apjoma.  

3. Par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbildīgais SPS visas novadā savāktās un 
atūdeņotās notekūdeņu dūņas nogādā vienā no 26 notekūdeņu dūņu pārstrādes 
centriem, kas izveidoti pie lielākajām Latvijas NAI. 15 mazākajās pašvaldībās 
netiek plānoti notekūdeņu dūņu pārstrādes centri, tāpēc no tām mehāniski 
atūdeņotas notekūdeņu dūņas (~ 5 tūkst. t/gadā) tiek nogādātas uz kādu no 
notekūdeņu dūņu pārstrādes centriem tuvākajā pašvaldībā. 
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4.  26 notekūdeņu dūņu pārstrādes centros tiek veikta notekūdeņu dūņu pārstrāde. 
Pieņemot notekūdeņu dūņas no citas pašvaldības SPS, tiek noteikta maksa, kas 
ietver visas ar notekūdeņu dūņu transportēšanu, pārstrādi un utilizāciju saistītās 
dūņu centra operatora izmaksas. Notekūdeņu dūņu pārstrādes centra operators, 
atbilstoši atsevišķi veiktai tehniski ekonomiskajai analīzei, pieņem lēmumu par 
notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģisko risinājumu vai atsevišķos gadījumos 
par dūņu pārstrādes funkcijas nodošanu ārpakalpojuma sniedzējam, izvēloties 
ekonomiski un tehniski pamatotāko risinājumu.  

5. Notekūdeņu dūņu apstrādes un pārstrādes infrastruktūras izveidei par 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbildīgais SPS ir tiesīgs saņemt publisko 
finansējums (ES fondu u.c.), ja tāds valstī ir pieejams.  

6. Notekūdeņu dūņas vai to komposts pēc pārstrādes un atbilstošas testēšanas, kā 
arī kvalitātes apliecības sagatavošanas, tiek nogādātas vai nodotas klientam 
iestrādei augsnē. Stratēģijas alternatīvu analīzē novērtētais, gada laikā ar 
notekūdeņu dūņām apstrādājamais zemju platību apjoms, pieņemot, ka visas 
pārstrādātās notekūdeņu dūņas tiek iestrādātas augsnē, ir 20 tūkst.ha. 

7. Notekūdeņu dūņu kā resursa popularizēšanas un izmantošanas veicināšanai SPS, 
kā arī atbildīgās institūcijas regulāri īsteno iesaistīto nozaru, kā arī sabiedrības 
informēšanas un izglītošanas pasākumus, un iespēju robežās piesaista valsts un 
privāto finansējumu pētījumiem par plašāku pārstrādātu notekūdeņu dūņu 
izmantošanas iespējām un to izmantošanas ietekmes novērtēšanai. 

8. Notekūdeņu dūņām, kas atbilst 5.klases pazīmēm (visaugstākās piesārņojošo vielu 
koncentrācijas) apsaimniekošanas risinājumi Stratēģijas ietvaros netiek mainīti, 
un tās tāpat kā līdz šim ir jānogādā bīstamo atkritumu poligonā atbilstoši bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem. 

Stratēģijas ieviešanas un īstenošanas plāns ar nepieciešamajiem soļiem un rīcībām, 
pilnvērtīgai tās ieviešanai atspoguļots šī kopsavilkuma 1.pielikumā, taču novērtēts, ka 
Stratēģijas ieviešanas kopējās izmaksas ir 73,9 milj. EUR, no kurām 98% jeb 72.5 milj. 
EUR nepieciešami Stratēģijas 1.mērķa ieviešanai, bet atlikušie 1,765 milj. EUR ir saistīti 
ar valsts funkciju un darbību uzlabošanu. 
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1.Pielikums 

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā ieviešanas un finansēšanas 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 

a) Veikt grozījumus MK noteikumos Nr.1748 
 
 
 

b) Veikt grozījumus MK noteikumos Nr.12279; 
 

 
 

VARAM 
 
 
 

EM 
 
 
 

SPRK 
EM 

LŪKA 
LPS 

VARAM 
SPRK 
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; 

 
 

                                                             
8 https://likumi.lv/ta/id/281230-noteikumi-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanu-un-lietosanu 
9 https://likumi.lv/ta/id/199830-noteikumi-par-regulejamiem-sabiedrisko-pakalpojumu-veidiem 
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pakalpojumu 
ietvarā 

c) Veikt grozījumus “Ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikā”10. 

SPRK VARAM 
EM 

LŪKA 
LPS 

c) Veikti grozījumi 
“Ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodikā” 

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%11 no 
Stratēģijā aplēstā nepieciešamā 
finansējuma. 

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

a) Izstrādāt tehniski ekonomisko analīzi (TEA), lai 
apzinātu faktiskos notekūdeņu dūņu 
savākšanas, pārstrādes un utilizācijas 
infrastruktūras izveidei nepieciešamos 
pasākumus 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. 

                                                             
10 https://likumi.lv/ta/id/279283-udenssaimniecibas-pakalpojumu-tarifu-aprekinasanas-metodika 
11 Stratēģijas izstrādātāju pieņēmums, ņemot vērā līdzšinējo faktisko vidējo deficīta likmi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektos. 



11 
 

infrastruktūras 
attīstībai 

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 00012 
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 00013 
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; 

VARAM 
LŪKA 
LPS 

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. 

                                                             
12 Saskaņā ar 4.pielikumā iekļautajiem aprēķiniem aplēstās izmaksas ir 47 146 462 EUR (bez PVN). 
13 Saskaņā ar 4.pielikumā iekļautajiem aprēķiniem aplēstās izmaksas ir 24 332 356 EUR (bez PVN). 
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‒ notekūdeņu dūņu savākšanas un apstrādes 
organizācija; 

‒ 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, 

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. 

VARAM 

VVD 
LŪKA 
ZM 
VM 
PVD 

VAAD 
VI 

Atbildīgo un 
iesaistīto 
institūciju 
ikgadējā 
budžeta 
ietvaros 

 

18 mēneši no 
Stratēģijas 

iesniegšanas 
VARAM 

 
 
 

VVD veiktā notekūdeņu dūņu 
uzraudzība ir efektīva un atbilstoša 
Stratēģijā ierosinātajām izmaiņām 
 
 
Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas jomas ārējā 
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uzraudzības iestāžu 
kapacitātes celšana 
un kontroles 
sistēmas pilnveide. 

c) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kontroles 
un uzraudzības audits; 

d) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas kontroles 
un uzraudzības iestāžu kapacitātes 
paaugstināšana, ņemot vērā audita rezultātus; 

e) Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmas, 
ņemot vērā audita rezultātus 

20 000 
Avots – LVAFA 

līdzekļi 

 
24 mēneši no 

Stratēģijas 
apstiprināšanas 

MK 
 

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 atbilstošajos 

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. Regulāra 
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informācijas kanālos un saistīto nozaru 
informācijas pasākumos (horizontālā 
prioritāte). 

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. 

3.6. Uzdevums: 
Ūdenssaimniecības 

a) apzināt un novērtēt augstāko izglītības iestādi, 
pie kuras visefektīvāk būtu izveidot 
ūdenssaimniecības kompetenču centru un tā 

VARAM 
IZM 

LŪKA 
ZM 

500 000 
60 mēneši no 

Stratēģijas 

Izveidots un darbību uzsācis vismaz 
viens ūdenssaimniecības 
kompetenču centrs pie kādas no 
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kompetenču centru 
izveide 

izveidei nepieciešamos resursus (personāla, 
finanšu utt.); 

b) piesaistīt nepieciešamo finansējumu 
kompetenču centra izveidei; 

c) izveidot ūdenssaimniecības kompetenču centru 
un uzsākt tā darbību. 

 

ES fondu 
finansējums 

centra izveidei 
 

100 000 
Ikgadējās 
darbības 

izmaksas – 
valsts budžeta 

dotācijas, 
dalībnieku 
iemaksas 

apstiprināšanas 
MK 

 

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.)  

 


