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Centralizācija un organizācija



Notekūdeņu dūņu izkliede 2020.gadā



Notekūdeņu dūņu centri 2027.gadā



Centralizācija un 
organizācija (1)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums:

• Pienākums pašvaldībām, noteikt atbildīgo SPS 
par dūņu apsaimniekošanu novadā (6.pants);

• 9.panta 2.daļas 8.punkts – jāiekļauj 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, maksa 
jābalsta uz faktiskām izmaksām;
• 4.pants  - jādeleģē MK izstrādāt jaunus 

noteikumus par notekūdeņu dūņu centra 
darbību



Centralizācija un 
organizācija (2)

MK noteikumi par notekūdeņu dūņu
centru darbību:
• pienākums attiecīgā dūņu centra reģiona 

pašvaldību SPS nogādāt notekūdeņu 
dūņas centrā un centra operatoram tās 
pieņemt;

• noteikt dūņu centra operatora pienākumus 
un tiesības;

• regulēt savstarpējo sadarbību starp dūņu 
centra operatoru, citiem SPS un 
pašvaldībām;



Centralizācija un 
organizācija (3)

• minimālās tehniskās prasības dūņu centra 
aprīkojumam atkarībā no dūņu pārstrādes 
veida, lai visos centros infrastruktūra 
atbilstu vienotām minimālajām vides 
aizsardzības prasībām;

• jānosaka prasības notekūdeņu dūņām, 
kuras dūņu centrā drīkst pieņemt;

• nosaka vārtu maksas aprēķināšanas kārtību



Sabiedriskā pakalpojuma 
ietvars



Sabiedriskā pakalpojuma
ietvars (1)

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

• 9.punkts - Jānosaka, ka notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošana ārpus ūdenssaimniecības sistēmām, 
kur tās radītas, arī ir regulējams sabiedriskais 
ūdenssaimniecības pakalpojums, ja to veic 
ūdenssaimniecības SPS.



Sabiedriskā pakalpojuma
ietvars (2)

MK 2016.gada 22.marta noteikumi Nr.174 “Noteikumi par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu”
• Jānorāda dūņu apsaimniekošanas principi pašvaldībā, 

nosakot tiesības un pienākumus novada atbildīgajam SPS 
kontrolēt, pārbaudīt un savākt notekūdeņu dūņas no novada 
NAI, veikt to apstrādi un nogādāt apstrādātas dūņas uz dūņu 
centru, vai veikt to pārstrādi;
• Jānosaka kārtība, kādā tiek nodrošināta dūņu savākšanai no 

mazajām NAI un koncentrēšanai novada lielākajās NAI;
• Jānosaka principi un kārtība, kādā novada SPS aprēķina un 

izstāda maksu citam novada SPS par tā dūņu savākšanu un 
apstrādi



Sabiedriskā pakalpojuma
ietvars (3)

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu 
aprēķināšanas metodika

• Jānosaka, 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;

• Jānosaka, ka “vārtu maksa” nododošajam SPS ir iekļaujama 
notekūdeņu attīrīšanas tarifā.



Pārstrādātu dūņu 
izmantošana



Pārstrādātu dūņu 
izmantošana (1)

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

• Papildināt noteikumu pielikumus ar 
mikroelementu un agroķīmisko rādītāju 
noteikšanas prasību, kas nepieciešami 
lauksaimniecības zemju mēslošanas plānu 
sastādīšanai ( P2O5, K2O).

• Jāizvērtē nepieciešamība noteikt dūņu beigu 
statusu, kas atbilst noteiktajiem dūņu kvalitātes 
standartiem, lai veicinātu dūņu noietu un 
pielietojuma nekaitīguma garantēšanu.



Pārstrādātu dūņu 
izmantošana (4)

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

• 2.pielikuma sadaļā 4.1.2. “ ZPI prasības augsnes 
ielabošanas līdzekļiem” un 4.2.1. “ZPI prasības 
un kritēriji dārzkopības pakalpojumiem” 
jānodrošina, ka arī pārstrādātās notekūdeņu 
dūņas, vai to komposts atbilst zaļā publiska 
principiem



Pārstrādātu dūņu 
izmantošana (5)

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

• Noteikumos nepieciešams noteikt, ka valsts 
statistikas pārskatā “2-Ūdens”, tiek uzkrāti dati 
par dūņu kvalitātes apliecībā iekļautajiem 
rādītājiem, tai skaitā agroķīmiskajiem, lai 
nodrošinātu informācijas uzkrāšanu 
pētījumiem par dūņu kvalitātes izmaiņām;

• Automatizēti paškontroles risinājumi pārskatā 
“2-Ūdens”



IEPAZĪSTIES ! 

ATBALSTI !


