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1. Izvēlētā nozare - notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas nozare tika izvēlēta, jo Latvijas apstākļiem tā 
ir  salīdzinoši  jauna  joma,  kurā sistemātiskas  un ar  Eiropas  Savienības  normatīvajiem 
aktiem saskaņotas vides aizsardzības  prasības ienāca relatīvi  nesen. Šīs rokasgrāmatas 
mērķis ir galvenokārt apskatīt notekūdeņu dūņu ražošanu, uzglabāšanu un izmantošanu, 
kur tās rada lielākos draudus apkārtējai videi. 

Materiāla sagatavošanā piedalījās sekojoši LVĢMC speciālisti: 
• Lauris Siņics
• Marina Čičendajeva
• Intars Cakars
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2. Nozares vēsturiskais apraksts

2.1. Likumiskā bāze

Šī materiāla  autoriem tā arī  neizdevās atrast  nevienu padomju laika normatīvo 
aktu,  kas noteiktu vides aizsardzības  prasības  notekūdeņu dūņu apstrādē,  tomēr lauku 
apsekojuma laikā ir konstatēts, ka atsevišķās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās dūņu lauku 
cietais segums ir uzklāts vēl PSRS laikos – 20. gadsimta 70-80. gados. Līdz ar to nevar 
apgalvot, ka padomju laikos šis vides aizsardzības aspekts ir pilnībā ignorēts, un, ka par 
to  ir  sākts  domāt  tikai  pēc  Latvijas  neatkarības  atgūšanas  un  centieniem  integrēties 
Eiropas  Savienībā.  Par to netieši  liecina  arī  metāntanku nodošana ekspluatācijā  Rīgas 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Bolderājā 1993. gadā – gandrīz 10 gadus pirms 
darbības ar notekūdeņu dūņām nosakošo Ministru Kabineta noteikumu pieņemšanas; kā 
arī cietais segums un infiltrāta drenāža ierīkota vēl 1999. gadā. 

Kaut  arī  notekūdeņu  dūņu  apsaimniekošana  nav  īsti  atdalāma  no  notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas procesa, tomēr pēcpadomju periodā pirmais normatīvais akts, 
kas nosaka prasības, kādas izvirzāmas notekūdeņu dūņām un darbībām ar tām, ir Ministru 
Kabineta 2002. gada 20. augusta nogteikumi Nr. 365 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu 
un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli". Šie noteikumi noteica: 

• notekūdeņu dūņu apstrādes veidus; 
• notekūdeņu dūņu kvalitātes grupas un to izmantošanas iespējas; 
• monitoringa  prasības  lauksaimnieciskajām  platībām,  kuru  mēslošanai 

izmantotas notekūdeņu dūņas. 

2006.  gada  2.  maijā  šos  noteikumus  aizstāja  ar  identiska  nosaukuma  un  ļoti 
līdzīga satura Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 362, iestrādājot tajos jaunākās Eiropas 
Savienības  normas  (Direktīva  86/278/EEC) attiecībā  uz  notekūdeņu  dūņu apstrādi,  to 
izmantošanu un monitoringu. Šie noteikumi nosaka: 

• notekūdeņu dūņu apstrādes veidus; 
• notekūdeņu dūņu un to komposta kvalitātes noteikšanu; 
• notekūdeņu dūņu un to komposta pagaidu uzglabāšanu to izmantošanas vietā; 
• notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  izmantošanu  augsnes  mēslošanai 

lauksaimniecības zemēs; 
• notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu mežsaimniecībā; 
• notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu teritorijas apzaļumošanai; 
• notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  izmantošanu  degradēto  platību 

rekultivācijai; 
• apstrādātu  notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  izmantošanu  un  apglabāšanu 

atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
• notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanas vides monitoringu; 
• notekūdeņu dūņu saražotās masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti.
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2.2. Statistiskā uzskaite

Par spīti attiecīgu normatīvo dokumentu vakuumam, notekūdeņu dūņu uzskaite 
valsts  statistiskā  pārskata  "2-Ūdens"  ietvaros  (pārskats  par  ūdens  ņemšanu  un 
izmantošanu,  notekūdeņu attīrīšanu  un novadīšanu vidē)  tika  uzsākta  jau  1998.  gadā. 
Tobrīd šī pārskata saturu un formu noteica ar Latvijas Republikas Vides [un reģionālās 
attīstības] Ministrijas ikgadēju rīkojumu, un tā tas turpinājās līdz pat 2008. gadam, kad šī 
(un tam ļoti līdzīgo valsts statistikas pārskatu "2-Gaiss" un "3-Atkritumi") pārskata formu 
un saturu apstiprināja ar Ministru Kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 
1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistisko pārskatu veidlapām". 

Vēl  pirms  tika  pieņemti  un  stājās  spēkā  augstāk  minētie  Ministru  Kabineta 
noteikumi, dūņu uzskaite piedzīvoja izmaiņas – no 2003. gada notekūdeņu dūņu apjomus 
sāka izteikt ar sausnas masu, kas nodrošināja labāku datu objektivitāti un salīdzināmību; 
līdz tam tika uzskaitīta  dūņu mitrā  masa,  kas,  ņemot vērā to,  ka dažādas  notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās notekūdeņu dūņas var veidoties ar ļoti atšķirīgu mitruma saturu, deva 
ļoti aptuvenus un, labākajā gadījumā, vien novērtēšanai derīgus rādītājus. 

Diemžēl notekūdeņu dūņu uzskaite tā arī nav tikusi vaļā no citas savas problēmas 
– no uzskaites, kas aprobežojas ar pārskata gadu. Valsts statistikas pārskats "2-Ūdens" 
pieprasa atskaitīties vien par pārskata gadā saražotajām dūņām; ja šogad tiek izmantotas 
tās notekūdeņu dūņas, kas ir  saražotas pagājušogad vai vēl senāk, un visu šo laiku ir 
atradušās apstrādē vai pagaidu uzglabāšanā – tad šo dūņu galīgā izmantošana augstāk 
minētajā pārskatā neparādās. 

Kaut  arī  Ministru  Kabineta  noteikumi  Nr.  362  paredz  augsnes  monitoringa 
veikšanu gadījumos, kad lauksaimniecībās platībās, kas lielākas par noteikto minimumu, 
tas  tomēr  reāli  netiek  veikts,  tieši  tāpat  kā  netiek  vākta  sistemātiska  statistika  par 
notekūdeņu dūņu agroķīmisko sastāvu.  

2.3. Statistikas datu izmantošana

Savāktie notekūdeņu dūņu dati tiek izmantoti sekojošu nacionālo un starptautisko 
ziņojumu sagatavošanai: 

• Ikgadējs  pārskata  "2-Ūdens"  datu  kopsavilkums  iesniegšai  Centrālajā 
Statistikas Pārvaldē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā; 

• Komunālo notekūdeņu Direktīvas (271/91/EEK) ziņojumi; 
• Eiropas statistikas biroja "Eurostat" aptaujas anketa "Iekšzemes ūdeņi";
• ANO un EK ziņojumi par siltumnīcefekta gāzu nacionālo inventarizāciju no 

notekūdeņu apsaimniekošanas sektora. 
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3. Notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas tipiskie procesi

3.1. Notekūdeņu dūņu definīcija

Notekūdeņu  dūņas  ir  koloidālas  nogulsnes,  kas  rodas  notekūdeņu  attīrīšanas 
procesā.  Gan notekūdeņu attīrīšanas,  gan šīs  rokasgrāmatas  kontekstā  par notekūdeņu 
dūņām tradicionāli  tiek uzskatītas  galvenokārt  bioloģiskās  attīrīšanas  rezultātā  radušās 
nogulsnes  ar  augstu  organisko  vielu  saturu.  Rupjie  mehāniskie  piemaisījumi,  kā  arī 
smiltis  no  pirmējiem  nostādinātājiem  klasificējas  kā  atkritumi,  nevis  kā  notekūdeņu 
dūņas, un notekūdeņu dūņu apstrādes līnijās vai uz dūņu laukiem nemaz nenonāk. 

3.2. Notekūdeņi

Bioloģiskā attīrīšana tiek piemērota galvenokārt sadzīves notekūdeņiem. Tipisks 
sadzīves  notekūdeņu  ķīmiskais  raksturojums  ir  dots  Ministru  Kabineta  22.12.2002. 
noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”:

Tabula 3.1. Tipisks sadzīves notekūdeņu ķīmiskais sastāvs
Viela Koncentrācija, mg/l

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 150 – 350
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 210 – 740

Kopējās suspendētās vielas 120 – 450
Kopējais fosfors 6 – 23

Kopējais slāpeklis 20 – 80

Komunālie  notekūdeņi  -  pilsētu  notekūdeņi,  kurus  veido  galvenokārt  sadzīves 
notekūdeņi ar lielāku vai mazāku rūpniecisko un lietus notekūdeņu piejaukumu - pēc sava 
sastāva ir tuvi sadzīves notekūdeņiem (tajos ir liels organisko vielu saturs) un tieši tāpat 
piemēroti attīrīšanai bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās. 

Rūpnieciskie  notekūdeņi  no  specifiskām nozarēm –  metalurģija,  galvanizācija, 
ķīmiskā  rūpniecība  utml.  lielākoties  ir  piesārņoti  ar  dažādiem  neorganiskajiem 
piesārņotājiem un nav piemēroti attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 
tie attīrāmi ar citām, galvenokārt ķīmiskām metodēm. 

Lietus  notekūdeņi  lielākoties  satur  daudz  suspendēto  vielu  un  to  attīrīšanai 
vairumā gadījumu pietiek ar mehānisko attīrīšanu. 

3.3. Sadzīves notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana

Sadzīves notekūdeņu attīrīšana tipiski sākas ar mehāniskajiem režģiem (sietu), ar 
kuru  palīdzību  aiztur  rupjus  mehāniskus  piemaisījumus.  Tos  pēc  apstrādes  filtrpresē 
novada uz atkritumu konteineriem, un pēc tam izved uz pienācīgi aprīkotiem atkritumu 
apglabāšanas  poligoniem.  Filtrāts  no  filtrpresēm  tiek  novadīts  atpakaļ  notekūdeņu 
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attīrīšanas sistēmā uz pirmējo nostādinātāju. 

Attēls 3.1. Režģu iecirknis notekūdeņu sākotnējai mehāniskai attīrīšanai (Baložu 
NAI, 2012. gada rudens)

Pirmējais  nostādinātājs  ir  mehāniska  notekūdeņu  attīrīšanas  iekārta,  kurā  par 
ūdeni smagākas daļiņas (smiltis utml.) gravitācijas ietekmē nogulsnējas tvertnes dibenā 
un pēc tam tiek izvadītas ārā kā cietie atkritumi. Pirmējos nostādinātājus nereti konstruē 
arī  kā  tauku  uztvērējus,  aprīkojot  tos  ar  kameru,  kurā  uzkrājas  un  tiek  aizvākta 
notekūdeņu virspusē sakrājusies par ūdeni vieglākā frakcija. Pirmējā nostādinātājā reizēm 
pievieno arī koagulantus - vielas, kas veicina daļiņu salipšanu lielākos agregātos un, līdz 
ar to, visu izgulsnēšanās procesu. 

Pēc pirmējiem nostādinātājiem seko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas sekcijas, 
visbiežāk  -  aerotanki.  Tie  ir  lieli  taisnstūrveida  baseini  ar  šķērssienām  un  gaisa  vai 
skābekļa  difuzoriem  zem  ūdens  līmeņa.  Aerotankos  notekūdeņiem  tiek  pievienotas 
aktīvās dūņas (mikroorganismi, kuri mineralizē jeb noārda notekūdeņos esošo organisko 
piesārņojumu),  un caur tiem lēnām plūstošais  ūdens tiek intensīvi  aerēts (caurpūsts ar 
gaisu vai skābekli), tādējādi nodrošinot mikroorganismiem labvēlīgu vidi. 
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Attēls 3.2. Nolietots, nefunkcionējošs aerotanks (Baložu NAI, 2012. gada rudens). 
Redzamas aerācijas sistēmas caurules

Attēls 3.3. Nolietots, nefunkcionējošs aerotanks (Salaspils NAI, 2012. gada rudens)
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Attēls 3.4. Nolietots, nefunkcionējošs aerotanks (Baložu NAI, 2012. gada rudens). 
Redzamas aerācijas caurules un difuzori zem ūdens līmeņa

Attēls 3.5. Aerotanks darbībā (Baldones NAI, 2012. gada rudens)
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Pēc  aerotankiem  attīrāmais  notekūdens  ieplūst  otrējajos  nostādinātājos,  kur, 
līdzīgi  kā  pirmējajos  nostādinātājos,  nogulsnējas  par  ūdeni  smagākā  frakcija  – 
galvenokārt atmirušo aktīvo dūņu mikroorganismu biomasa. Nereti otrējos nostādinātājus 
novieto  kaskādē  vienu  pēc  otra,  un  nogulsnes  (dūņas)  no  pirmā  otrējā  nostādinātāja, 
izmantojot  Arhimēda  skrūves  tipa  transportieri,  atgriež  aerotankā.  Nogulsnes  no  otrā 
otrējā  (vai  vienīgā)  nostādinātāja  tad  arī  ir  tās  pašas  notekūdeņu  dūņas,  kuru  tālākā 
apstrāde ir šī materiāla galvenā tēma, un kuras tiks sīkāk apskatītas tālākajās nodaļās. 

Modernās  attīrīšanas  iekārtās  nogulsnes  (dūņas)  pēc  to  izņemšanas  no 
nostādinātāja  tiek  atūdeņotas,  izmantojot  filtrpreses  vai  citas  metodes  –  tādā  veidā 
samazinās dūņu masa, tās kļūst vieglāk pārvietojamas un uzglabājamas (jo mazāks dūņu 
mitrums – jo mazāka ir dūņu masa un to aizņemtais tilpums). 

Attēls 3.6. Notekūdeņu dūņu filtrprese (Baložu NAI, 2012. gada rudens)
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Attēls 3.7. Notekūdeņu dūņu apstrādes iecirknis (Baložu NAI, 2012. gada rudens). 
Otrajā stāvā redzama filtrprese, pirmajā stāvā zem tās – piekabe notekūdeņu dūņu 

savākšanai un izvešanai uz glabātuvi
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Tabula 3.2. Bioloģisko NAI skaits un proporcija, kā arī attīrīto notekūdeņu apjoms un  
proporcija Latvijā (2007 – 2011)

Gads Bioloģiskās 
NAI, skaits

Bioloģiskās 
NAI, % no 
kopējā NAI 

skaita

Bioloģiskajās NAI 
attīrītie notekūdeņi, 

milj.m3

Bioloģiskajās NAI attīrītie 
notekūdeņi, % no valstī kopā 
attīrīto notekūdeņu daudzuma

2007 838 75,8 124 91,9
2008 767 80,1 114 94,2
2009 781 79,9 237 97,9
2010 795 79,0 130 76,9
2011 902 78,8 284 97,3

Kā redzams statistikas datos, Latvijā katru gadu darbojas 800 – 900 bioloģiskās 
NAI,  kas  veido ~80% no visām notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām,  un tajās  tiek  attīrīti 
vairāk  kā  95% no  valstī  kopā  attīrītajiem notekūdeņiem.  Te  gan  jāpiebilst,  ne  visās 
bioloģiskajās NAI patiešām notiek bioloģiskie procesi – pilnīgi droši var teikt, ka zināma 
daļa šo iekārtu ir novecojušas un būtībā darbojas kā nostādinātāji jeb mehāniskās NAI. 
Kā  redzams  nākošajā  tabulā,  no  bioloģiskajās  NAI  apstrādātiem notekūdeņiem,  šādu 
nepilnīgu apstrādi saņem 5 – 10% notekūdeņu.  

Tabula 3.3. Bioloģiskajās NAI attīrīto notekūdeņu sadalījums pa attīrīšanas pakāpēm 
Latvijā (2007 – 2011)

Gads Bioloģiskajās NAI 
attīrītie notekūdeņi, 

milj.m3

No tiem attīrīti 
pirmajā attīrīšanas 

pakāpē, %

No tiem attīrīti otrajā 
attīrīšanas pakāpē, %

No tiem attīrīti trešējā 
(biogēnu redukcijas) 
attīrīšanas pakāpē, %

2007 124 3,2 80,6 16,1
2008 114 6,1 73,7 19,3
2009 237 4,0 48,9 46,8
2010 130 10,0 66,2 23,1
2011 284 10,6 74,6 14,4

Jāatzīmē,  ka  statistika  par  bioloģisko  NAI  attīrīšanas  pakāpēm nesniedz  visai 
konsekventu ainu, tomēr var secināt, ka lielākoties bioloģiskā attīrīšana nodrošina otrējās 
attīrīšanas  pakāpes  sasniegšanu  –  tā  tiek  apstrādāti  vidēji  ap  70%  šajās  NAI 
apstrādātajiem notekūdeņiem. Trešējo attīrīšanas pakāpi jeb biogēnu redukciju (slāpekļa 
vai fosfora satura būtisku samazinājumu) sasniedz vidēji ap 20% no bioloģiskajās NAI 
attīrītajiem notekūdeņiem. 

Bioloģiskā  attīrīšana  visai  ievērojami  samazina  organisko  vielu  un  biogēno 
elementu  klātbūtni  notekūdeņos.  Modernas,  labi  noregulētas  notekūdeņu  attīrīšanas 
iekārtas  nodrošina  tādu  piesārņojošo  parametru  kā  suspendētās  vielas,  bioķīmiskā  un 
ķīmiskā  skābekļa  patēriņa,  kopējā  fosfora  un  slāpekļa  ienākošā  piesārņojuma 
samazinājumu par 90% un pat vairāk. 

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 22.12.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi 
par  piesārņojošo  vielu  emisiju  ūdenī”  5.  pielikums  nosaka  šādas  prasības  attīrītiem 
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komunālajiem notekūdeņiem: 

Tabula 3.4. Prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai pēc piesārņojošo parametru  
koncentrācijas vai samazinājumna procentiem

Parametrs NAI cilvēku 
ekvivalents

Koncentrācija vai attīrīšanas 
tehnoloģija

Piesārņojuma 
samazinājums, %

Bioķīmiskais 
skābekļa patēriņš 

(BSP5)

<200 Atbilstoša attīrīšana -
200 – 2 000 Atbilstoša attīrīšana 50 – 70

2 000 – 10 000 25 mg/l 70 – 90
>10 000 25 mg/l 70 - 90

Ķīmiskais skābekļa 
patēriņš (ĶSP)

<200 Atbilstoša attīrīšana -
200 – 2 000 Atbilstoša attīrīšana 50 – 75

2 000 – 10 000 125 mg/l 75
>10 000 125 mg/l 75

Suspendētās vielas <10 000 <35 mg/l 90
>10 000 <35 mg/l 90

Kopējais fosfors 
(Pkop)

<2 000 Atbilstoša attīrīšana -
2 000 – 10 000 Atbilstoša attīrīšana 10 – 15

10 000 – 100 000 2 mg/l 80
>100 000 1 mg/l 80

Kopējais slāpeklis 
(Nkop)

<2 000 Atbilstoša attīrīšana -
2 000 – 10 000 Atbilstoša attīrīšana 10 – 15

10 000 – 100 000 15 mg/l 70 – 80
>100 000 10 mg/l 70 – 80

Attēls 3.8. Notekūdeņu ieplūde aerotankā (Baldones NAI, 2012. gada rudens)
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Attēls 3.9. Dekantāts pēc otrējā nostādinātāja (Baldones NAI, 2012. gada rudens)

Jāpiemin,  ka  notekūdeņi  ir  visai  agresīva  ķīmiska  vide,  kas  veicina  attīrīšanas 
iekārtu nolietošanos un koroziju, un tās jau pēc 20 gadu ekspluatācijas (daži mezgli un 
detaļas jau ātrāk) ir kapitāli jāremontē vai jārekonstruē.
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Attēls 3.10. Nolietotas izlīdzināšanas kameras notekūdeņu ieplūdes caurules (Baložu 
NAI, 2012. gada rudens). Šādu detaļu mūžs ir vidēji 5 gadi
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3.4. Aktīvās dūņas un to biocenoze

Notekūdeņu dūņas pēc būtības ir aktīvo dūņu pārpalikums, kas pēc sedimentācijas 
tiek  izvākts no otrreizējā nostādinātāja. Līdz ar to, notekūdeņu dūņu sastāvu vislielākā 
mērā nosaka tieši sākotnējais aktīvo dūņu sastāvs.

Notekūdeņu  bioloģiskajā  attīrīšanā  pielietotās  aktīvās  dūņas  ir  sarežģīta 
mikroskopisko organismu sabiedrība jeb cenoze, kas ir savas attīstības gaitā pielāgojusies 
dotajam  notekūdeņu  piesārņojuma  spektram  un  attīrīšanas  iekārtu  darbības  režīma 
īpatnībām. To galvenokārt veido baktērijas un vienšūņi. Baktēriju skaits aktīvajās dūņās 
svārstās no 108 līdz 1014 šūnu uz 1 g sausnas.

Neliela  daļa  baktēriju  aktīvo  dūņu  sastāvā  ir  brīvi  dzīvojošas  vai  apvienotas 
pavedienveida kolonijās. Tomēr vairākums (90 – 95% no baktēriju kopējās masas) veido 
pārslas jeb flokulas, kas arī nosaka dūņu fizikālo struktūru kopumā. Flokulu krāsa parasti 
ir tumši brūna (var būt arī pelēka vai dzeltenīga), bet izmērs svārstās no 0,1 – 0,5 līdz 2 – 
4 mm. To sastāvā ietilpst arī neorganiskas cietas daļiņas. Par saistvielu kalpo bakteriālo 
šūnu izdalītās  gļotas,  kuras  pamatā  sastāv  no  polisaharīdiem.  Gļotu  papildfunkcija  ir 
baktēriju aizsardzība no notekūdeņu piesārņojuma nelabvēlīgas ietekmes.

Spēja  producēt  polisaharīdus  un  tādējādi  veicināt  flokulu  veidošanos  piemīt 
Zoogloeia,  Pseudomonas,  Aeromonas,  Acinetobacter,  Micrococcus,  Paracoccus ģints 
baktērijām.

Flokulu veidošanās ir viena no svarīgākajām aktīvo dūņu īpašībām. Pateicoties 
tai,  ir  iespējama  aktīvo  dūņu  sedimentācija  otrējā  nostādinātājā,  kas  nodrošina  dūņu 
atdalīšanu no aerotenkā attīrītiem notekūdeņiem.

Aktīvajām dūņām ir  spēcīgi attīstīta  virsma  – līdz pat 100 m2 uz 1 g sausnas. 
Notekūdeņu  bioloģiskās  attīrīšanas  pirmajā  stadijā,  apm.  pirmās  30  minūtes  pēc 
sajaukšanas  ar  aktīvajām  dūņām,  notiek  piesārņojošo  vielu  mehāniska  atdalīšana  no 
ūdens  pateicoties  adsorbcijai  uz  dūņu  virsmas.  Tam  seko  adsorbētā  piesārņojuma 
bioķīmiskas oksidēšanas process.

Piesārņojošo vielu sastāvs notekūdeņos ir atkarīgs no to izcelsmes (rūpnieciskie 
vai  komunālie  notekūdeņi).  Tajā  parasti  ir  liels  skaits  organisko  (oglekli  saturošo) 
savienojumu,  kā  arī  neorganiskas  vielas  –  sērūdeņradis,  sulfīdi,  amonjaks  u.c. 
Mikroorganismu darbības rezultātā šīs vielas daļēji tiek izmantotas kā barība, un daļēji 
pārveidotas par ūdeni, oglekļa dioksīdu, sulfātjoniem, nitrītjoniem u.c. Organiskas vielas 
notekūdeņu piesārņojuma sastāvā baktērijām ir  oglekļa avots. Augšanai nepieciešamie 
elementi ir arī slāpeklis un fosfors.
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Bioloģiskās  attīrīšanas  otrajā  stadijā,  kas  ilgst  1  līdz  4  stundas  atkarībā  no 
notekūdeņu  sastāva,  notiek  piesārņojošo  vielu  oksidēšana  ar  baktēriju  izdalītiem 
eksofermentiem jeb ārpusšūnu fermentiem. Jo komplicētāks ir notekūdeņu piesārņojuma 
sastāvs, jo lielāks fermentu skaits un daudzums tiek producēts baktēriju gļotu sastāvā.

Trešajā  stadijā  (4 –  6  stundas  komunālo  notekūdeņu  attīrīšanas  gadījumā,  bet 
rūpnieciskajiem notekūdeņiem ar  ievērojamu  piesārņotības  pakāpi  tā  var  ilgt  līdz  20 
stundām) ar fermentu palīdzību sašķeltās piesārņojošas vielas tiek uzņemtas ar baktēriju 
šūnām.  Notiek  grūtāk  oksidējamo  savienojumu  destrukcija,  amonija  nitrifikācija 
(pārvēršana par nitrītiem un nitrātiem).

Šie  procesi  norisinās  skābekļa  klātbūtnē,  kas  nosaka  nepieciešamību  veikt 
pastāvīgu aktīvo  dūņu masas  aerāciju.  Nepieciešams  arī  nodrošināt  baktēriju  dzīvības 
norisēm atbilstošu temperatūru (20 – 40° C diapazonā).

Oksidēšanas un nitrifikācijas reakcijas aktīvajās dūņās galvenokārt veic flokulu, 
pavedienveida un nitrificējošas baktērijas.

Flokulu  baktērijas,  kas  spēj  oksidēt  notekūdeņu  sastāvā  esošos  oglekļa 
savienojumus,  pieder  pie  tādām  ģintīm  kā  Actinomyces,  Arthrobacter,  Bacillus, 
Bacterium,  Corynebacterium,  Micrococcus,  Mycobacterium,  Pseudomonas,  Sarcina un 
citas.  Zoogloeia ģints baktērijas arī ir spējīgas oksidēt organiskās vielas,  tomēr aktīvo 
dūņu sastāvā to svarīgākā loma ir gļotu veidošana.

Atkarībā no notekūdeņu sastāva kāda no baktēriju grupām var dominēt. Vislielākā 
skaitā bieži ir pārstāvētas Pseudomonas, kuras ir spējīgas oksidēt plašu piesārņojošo vielu 
klāstu - ogļhidrātus, spirtus, taukskābes u.c. savienojumus, un ir mazākā mērā atkarīgas 
no notekūdeņu piesārņojuma sastāva izmaiņām.

Oglekļa  savienojumus  oksidējošās  pavedienveida  baktērijas  pieder  pie 
Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix ģintīm (pēdējās divas izmanto arī sēra savienojumus). 
Tās neietilpst flokulu sastāvā, bet veido garus, no šūnu ķēdītēm sastāvošus filamentus. 
Pavedienveida baktērijām piemīt augstas substrāta oksidēšanas spējas, un tās var efektīvi 
attīrīt  notekūdeņus.  Tomēr  to  izveidotie  pavedieni  kalpo  par  karkasu,  kuram  apkārt 
izvietojas  flokulas.  Šādu  struktūru  veidošanās  samazina  aktīvo  dūņu  sedimentācijas 
spējas; aerotenkā veidojas putas, kuras ievērojami sliktāk izgulsnējas otrējā nostādinātājā.

Optimālākā  ir  tāda  aktīvo  dūņu  cenoze,  kurā  dominē  flokulu  baktērijas,  bet 
pavedienveida baktērijas ir atrodamas salīdzinoši nelielā skaitā. Tas parasti ir iespējams 
pateicoties flokulu veidojošo baktēriju ātrākai vairošanai un spējai uzkrāt barības vielu 
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iekššūnu rezerves.  Pavedienveida  baktēriju  masveida  attīstība  iespējama paaugstinātas 
piesārņojuma slodzes apstākļos vai toksisko vielu ietekmē, kad flokulu baktēriju augšana 
ir apgrūtināta.

Nitrificējošas baktērijas (Nitrosomonas,  Nitrobacter) pārvērš notekūdeņu sastāvā 
esošos  amonija  jonus  par  nitrītiem  un  nitrātiem.  Aktīvo  dūņu  sastāvā  nitrificējošo 
baktēriju ir 3 līdz 10%. To attīstība ir lēnāka nekā oglekļa savienojumus oksidējošām 
baktērijām.  Nitrifikācija visintensīvāk norisinās  pēc  oglekļa  savienojumu oksidēšanas, 
kad veidojas nitrifikatoriem labvēlīgi apstākļi.

Aktīvajās  dūņas  var  būt  sastopamas  rauga un pelējuma sēnītes.  Rauga sēnītes 
visbiežāk  pārstāvētas  ar  ģintīm  Candida,  Trichosporon u.c.  Tās  var  aktīvi  attīstīties 
notekūdeņos,  kas  ir  bagāti  ar  ogļhidrātiem,  ogļūdeņražiem  un  organiskām  skābēm. 
Pelējuma sēnītes (Cladosporum,  Fusarium,  Mucor u.c. ģintis) ir spējīgas uzņemt grūti 
oksidējamus un pat toksiskus savienojumus, taču to attīstība traucē flokulu veidošanos.

Svarīga  aktīvo  dūņu  cenozes  sastāvdaļa  ir  vienšūņi.  Tie  neveic  piesārņojuma 
oksidēšanu, bet barojas ar baktērijām, dzīves laikā apēdot līdz pat 20 – 40 tūkstošiem. 
Rezultātā  tiek  regulēts  baktēriju  sugu  sastāvs  un  vecumstruktūra,  veicinot  flokulu 
veidošanos un sekmējot labāku notekūdeņu attīrīšanu. Vienšūņu skaits var sasniegt 10 – 
15 uz 1 mljn. baktēriju šūnu.

Aktīvajās dūņās var atrast vairākus simtus vienšūņu sugu, kas lielākoties pieder 
pie  tipiem  Sarcomastigophora (sarkodīnas,  vicaiņi)  un  Ciliophora (skropstaiņi). 
Salīdzinājumā  ar  baktērijām  vienšūņi  ir  jutīgāki  pret  vides  fizikāli  ķīmisko  īpašību 
izmaiņām, tādēļ to skaits un sugu sastāvs ir attīrīšanas iekārtu efektivitātes rādītājs. Tā, 
attīrīšanas  iekārtu  pārslodzes  gadījumos,  kad  baktērijas  nespēj  pilnībā  oksidēt  visu 
organisko piesārņojumu notekūdeņos, pieaug sarkodīnu, it sevišķi sīko amēbu, īpatsvars.

Bez vienšūņiem aktīvajās dūņās ir sastopami arī sīki (0,04 – 2,5 mm) daudzšūnu 
organismi: virpotāji (ģintis Rotatoria, Philodina, Notommata u.c.), nematodes Nematoda 
un mazsartārpi  Aelosoma. Virpotāji barojas ar baktērijām un vienšūņiem, ir jutīgi pret 
vides  apstākļu izmaiņām - skābekļa satura samazināšanos vai  organiskā piesārņojuma 
daudzuma pieaugumu; to liels skaits norāda uz attīrīšanas iekārtu normālu funkcionēšanu. 
Turpretī nematožu attīstība norāda uz stagnācijas zonu esamību aerotenkā, nepietiekošas 
aerācijas rezultātā.

Aktīvo  dūņu  organismu  sabiedrības  dažādās  notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtās  ir 
atšķirīgas.  Cenozes  veidošanos  ietekmē  gan  notekūdeņu  fizikāli  ķīmiskas  īpatnības 
(izšķīdušā skābekļa daudzums, pH, temperatūra, redokspotenciāls), gan attīrīšanas iekārtu 
konstrukcija  un  ekspluatācijas  režīms.  Aktīvo  dūņu  veidojošo  organismu  liela  sugu 
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daudzveidība  liecina  par  labvēlīgiem  funkcionēšanas  apstākļiem,  augstu  attīrīšanas 
efektivitāti, cenozes stabilitāti un augsto atjaunošanās potenciālu pēc nelabvēlīgo faktoru 
iedarbības.

Attēls 3.11. Aktīvās dūņas (Izveidoja "Stockholm Vatten" no N. M. Lee, E. 
Carlemalm and T. Welander skenējošas elektronmikroskopijas attēliem)

attēls no http://www.environmental-microbiology.de

Attēls 3.12. Pseudomonas ģints baktērijas
attēls no http://www.enviroblog.org
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3.5. Notekūdeņu dūņu apstrāde

Dūņu  apstrāde  ir  process,  kas  padara  dūņas  atbilstošas  noteiktiem  vides 
standartiem  vai  citām  kvalitātes  normām,  kas  noteiktas  dūņu  izmantošanai.  Dūņu 
apstrādes galvenie uzdevumi ir sekojoši: 

• samazināt dūņu apjomu un masu, galvenokārt samazinot to mitrumu; 
• samazināt nepatīkamo smaku; 
• uzlabot higiēniskās īpašības, samazinot patogēno mikroorganismu daudzumu; 
• uzlabot  fizikālās  īpašības  –  minimalizēt  koloidālo  struktūru,  samazināt 

tilpummasu utt., 
• daļēji samazināt atsevišķu noturīgo organisko piesārņotāju koncentrāciju. 

Eiropas  Savienības  Direktīvā  86/278/EEC par  apstrādātām uzskata  dūņas,  kas 
tikušas pakļautas bioloģiskai, ķīmiskai vai termiskai apstrādei, ilgstošai uzglabāšanai vai 
kādam  citam  piemērotam  procesam,  lai  būtiski  samazinātu  dūņu  fermentējamību  un 
briesmas veselībai, ko rada to izmantošana. 

Izpildot  šīs  Direktīvas  prasības,  Latvijas  Republikas  Ministru  Kabineta 
noteikumos  Nr.  362 ir  noteikts,  ka par  apstrādātām dūņām var  uzskatīt  dūņas,  kas  ir 
bijušas pakļautas vismaz vienam no sekojošiem apstrādes veidiem: 

• uzglabāšana, arī šķidrā veidā, vismaz 12 mēnešus (aukstā fermentēšana) bez 
sajaukšanas un pārvietošanas glabāšanas periodā;

• mezofilā  anaerobā  sadalīšana  35±5°  C,  minimālais  apstrādes  laiks  -  21±5 
diennaktis; 

• termofilā  anaerobā  sadalīšana  55±5°  C,  minimālais  apstrādes  laiks  -  10 
diennaktis; 

• termofilā  aerobā  stabilizēšana  55±5°  C,  minimālais  apstrādes  laiks  -  10 
diennaktis; 

• kompostēšana, kuras laikā vismaz 3 diennaktis temperatūrai kaudzes iekšienē 
50 cm no kaudzes virskārtas jābūt ne mazākai par 60° C;

• apstrāde ar kaļķi  līdz pH = 12 vai  vairāk (ne mazāk kā 2 stundas pēc tās 
temperatūrai jābūt vismaz 55° C); 

• pasterizācija vismaz 30 minūtes 70° C; 
• žāvēšana  apmēram 100° C,  līdz  sausnas  satur  dūņu masā  sasniedz  vismaz 

70%. 

Latvijā  reāli  tiek  izmantoti  tikai  3  no  augstāk  uzskaitītajiem  dūņu  apstrādes 
veidiem: apstrāde metāntankos mezofilajā režīmā, kompostēšana un ilgstoša uzglabāšana 
bez dūņu pārjaukšanas. 
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Tabula 3.5. Apstrādāto notekūdeņu dūņu īpatsvars un sadalījums pa apstrādes veidiem 
pēc sausnas Latvijā (2003 – 2005)

Gads
Saražotā 

dūņu 
masa, t

Apstrādātas dūņas Neapstrādātas dūņas

t % t.sk. % t %metāntenkos kompostētas uzglabātas
2003 29 278 15 801 54 19 13 22 13 477 46
2004 32 103 22 239 69 18 8 43 9 864 31
2005 28 877 19 767 68 26 13 29 9 109 32

Izvērtējot pieejamos jaunākos statistikas datus par apstrādāto dūņu apjomu, var 
konstatēt, ka pēdējos gados apstrādāto dūņu īpatsvars ir pieaudzis, sasniedzot vidēji 80% 
slieksni:

Tabula 3.6. Apstrādāto un neapstrādāto dūņu sadalījums 
pēc sausnas Latvijā (2007 – 2011)

Gads Apstrādātas dūņas, t Neapstrādātas dūņas, t Kopā, t Apstrādātas dūņas, %
2007 18 191 5 068 23 259 78
2008 15 018 4 225 19 243 78
2009 17 153 5 161 22 314 77
2010 17 935 3 441 21 376 84
2011 15 733 3 994 19 727 80

3.6. Notekūdeņu dūņu kvalitātes kontrole

Notekūdeņu dūņu kvalitāti var noteikt pēc 3 atšķirīgām rādītāju kopām:
• agroķīmiskie rādītāji (sausnas saturs, pH reakcija pēc KCl, organiskās vielas 

sausnā, kopējā slāpekļa saturs sausnā, kopējā fosfora saturs sausnā); 
• mikrobioloģisko patogēnu rādītāji (baktērijas, vīrusi, parazītiskie vienšūņi un 

parazītisko tārpu oliņas); 
• smago metālu un organisko piesārņotāju rādītāji.

Notekūdeņu  kvalitātes  testēšanu  veic  atkarībā  no  to  izcelsmes  notekūdeņu 
attīrīšanas noslodzes pēc cilvēku ekvivalenta. Testējamie parametri, paraugu veidošanas 
periods  un  ņemšanas  biežums  ir  noteikts  Ministru  Kabineta  noteikumu  Nr.  362 
"Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 
1. pielikumā. 
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Tabula 3.7. Prasības notekūdeņu dūņu kvalitātes kontrolei
NAI noslodze, 

CE
Vidējo 
paraugu 
skaits 
gadā

Vidējā 
parauga 

veidošanas 
periods 
(mēn.)

Individuālo 
paraugu 

ņemšanas 
periodiskums

Testējamo paraugu skaits gadā
Smago 
metālu 

noteikšanai*

Agroķīmisko 
rādītāju 

noteikšanai

Sausnas 
satura 

noteikšanai**

<2 000 1 12 2 reizes 
mēnesī

1*** 1 2

2 001 – 5 000 1 12 2 reizes 
mēnesī

1*** 1 4

5 001 – 10 000 2 6 3 reizes 
mēnesī

2 1 6

10 001 – 50 000 3 4 1 reizi nedēļā 3 2 12
50 001 –
100 000

4 3 Reizi trijās 
dienās

4 3 24

>100 000 12 1 Katru dienu 12 4 52
*Ja pēdējo  divu gadu  laikā  visās  notekūdeņu  dūņu sērijās  atsevišķu  smago  metālu  koncentrācijas  nav 
pārsniegušas  pirmajai  klasei  atbilstošos rādītājus,  testēšanu,  lai  noteiktu šos  metālus,  drīkst  veikt  divas 
reizes retāk, bet ne mazāk kā reizi gadā.
**Sausnas saturu nosaka individuālajos paraugos tūlīt pēc to ievākšanas.
***Ja  attīrīšanas  iekārtā  apstrādā  tikai  sadzīves  notekūdeņus,  smago  metālu  masas  koncentrācija  nav 
jānosaka.

Minēto Ministru Kabineta noteikumu 2.  pielikums nosaka testēšanas metodes, 
kādas izmantojamas agroķīmisko rādītāju un smago metālu satura noteikšanai. Parauga 
sagatavošana  dzīvsudraba  noteikšanai  veicama  pēc  metodes  LVS  346:2005;  pārējo 
smago metālu gadījumā - pēc metodes LVS ISO 11466:1995.

Tabula 3.8. Notekūdeņu dūņu kvalitātes testēšanai izmantojamās metodes
Rādītāju grupa Rādītājs Testēšanas metodes
Smagie metāli Kadmijs (Cd) LVS ISO 11047:2003

Hroms (Cr) LVS ISO 11047:2003
Varš (Cu) LVS ISO 11047:2003
Dzīvsudrabs (Hg) LVS 346:2005
Niķelis (Ni) LVS ISO 11047:2003
Svins (Pb) LVS ISO 11047:2003
Cinks (Zn) LVS ISO 11047:2003

Agroķīmiskie 
rādītāji

Vides reakcija (pHKCl) LVS ISO 10390:2002
Organiskās vielas daudzums, % LVS ISO 10694:1995
Slāpeklis (N) sausnā, g/kg LVS ISO 11261:2002
Amonija slāpeklis (N-NH4) sausnā (g/kg), ekstrahējot KCl ISO/TS 14256-1:2003

ISO 14256-2:2005 (E)
Fosfors (P) sausnā, g/kg LVS 398:2002

EN 14672:2005
Sausna, % LVS ISO 11465:1993

LVS EN 12880

Notekūdeņu  dūņu  vai  to  komposta  ražotājs,  pamatojoties  uz  iegūtajiem 
notekūdeņu  dūņu  vai  to  komposta  kvalitātes  rādītājiem,  katrai  notekūdeņu  dūņu  vai 
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komposta  sērijai  noformē  attiecīgu  kvalitātes  apliecību.  Apliecības  formu  nosaka 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanu,  monitoringu  un  kontroli"  3.  un  4.  pielikums  –  attiecīgi  dūņām  un  to 
kompostam.  Kvalitātes  apliecībā  ir  jānorāda  gan  dūņu  vai  to  komposta  sērijas 
agroķīmiskie rādītāji, gan smago metālu saturs. 

Notekūdeņu  dūņu  un  komposta  ražotājs  izsniedz  kvalitātes  apliecības  kopiju 
notekūdeņu  dūņu  un  komposta  lietotājam  —  juridiskajai  vai  fiziskajai  personai,  kas 
nodarbojas ar notekūdeņu dūņu un komposta uzglabāšanu, izmantošanu un apglabāšanu.
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Attēls 3.13. Notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecības forma

24



Attēls 3.14. Notekūdeņu dūņu komposta kvalitātes apliecības forma
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Atkarībā  no  smago  metālu  satura  sausnā  notekūdeņu  dūņas  iedala  5  dažādās 
klasēs – I klase ir ar vismazāko smago metālu saturu, bet V klase – ar visaugstāko. 

Tabula 3.9. Notekūdeņu dūņu iedalījums klasēs atkarībā no smago metālu satura (mg/kg)
Klase Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

I ≤2,0 ≤100 ≤400 ≤3,0 ≤50 ≤150 ≤800
II 2,1 – 5,0 101 – 250 401 – 500 3,1 – 5,0 51 – 100 151 – 250 801 – 1500
III 5,1 – 7,0 251 – 400 501 – 600 5,1 – 7,0 101 – 150 251 – 350 1501 – 2200
IV 7,1 – 10,0 401 – 600 601 – 800 7,1 – 10,0 151 – 200 351 – 500 2201 – 2500
V >10 >600 >800 >10 >200 >500 >2500

V klases notekūdeņu dūņas lielā smago metālu satura dēļ uzskata par bīstamajiem 
atkritumiem. Visas darbības ar V klases notekūdeņu dūņām veic atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu – Atkritumu apsaimniekošanas likumu un 
tam pakārtotajiem Ministru Kabineta noteikumiem.

Latvijā  dominē  I  un  II  klases  dūņas  –  tās  veido  ~80%  no  kopējā  saražotā 
notekūdeņu  daudzuma.  Pārējo  klašu  dūņu  daudzums  ir  samērā  nenozīmīgs,  bet  daļai 
notekūdeņu dūņu (kuras ir nākušas no sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar cilvēka 
ekvivalentu  zem  5000  CE)  smago  metālu  saturu  drīkst  nenoteikt).  Latvijas  dūņu 
daudzuma sadalījums klasēs ir uzrādīts tabulā:

Tabula 3.10. Latvijā saražoto notekūdeņu dūņu sadalījums 
pa kvalitātes klasēm(2007 – 2011)

Klase Gads 2007 2008 2009 2010 2011

I tonnās 8 448,981 6 713,073 9 098,356 17 871,690 10 915,711
%* 41,6 34,9 40,7 83,6 55,4

II tonnās 7 550,028 8 586,538 8 766,266 259,688 6 838,589
%* 37,2 44,6 39,2 1,2 34,7

III tonnās 1 160,720 1 275,000 0 81,045 61,600
%* 5,7 6,6 0 0,3 0,3

IV tonnās 0 81,400 11,800 1 107,400 0
%* 0 0,4 0,1 5,2 0

V tonnās 114,627 0,117 130,977 0,020 0,200
%* 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

*Procenti no kopējās saražotās dūņu masas; tā kā daļai dūņu metālu saturs nav noteikts, gada laikā procentu 
summa var nesanākt 100.

 Notekūdeņu dūņu un komposta ražotājs:
• reģistrē  katras  sērijas  kvalitātes  apliecību  īpašā  reģistrācijas  žurnālā. 

Reģistrācijas  žurnāla  formu  nosaka  Ministru  Kabineta  noteikumu  Nr.  362 
"Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu 
un kontroli" 5. pielikums (sk. attēlu 3.15.).

• notekūdeņu dūņu un komposta kvalitātes  testēšanas  pārskatus un kvalitātes 
apliecību oriģinālus, kā arī reģistrācijas žurnālus glabā ne mazāk kā 10 gadu.

Notekūdeņu dūņām,  kas iegūtas,  attīrot  tikai  sadzīves notekūdeņus,  un no tām 
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sagatavotiem kompostiem klasi nenosaka.  Kvalitātes apliecībā ailē “klase” ieraksta — 
“sadzīves notekūdeņu dūņas” vai “sadzīves notekūdeņu dūņu komposts”.

 

Attēls 3.15. Notekūdeņu dūņu un to komposta sēriju kvalitātes apliecību un 
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas (apglabāšanas) apliecinājumu 

reģistrācijas žurnāla forma

Notekūdeņu dūņu sausnas saturs svārstās robežās 5 – 25%, vidēji šis rādītājs ir 
14%. Tādu vērtību ieteicams izmantot sausnas daudzuma novērtēšanai tādā mitru dūņu 
masā, kurai tas nav noteikts ar analīzēm. 
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Tabula 3.11. Sausnas vidējais saturs un iznākums no 1m3 notekūdeņu Latvijas pilsētu  
notekūdeņu dūņās (2000 – 2002)

NAI Sausnas saturs Sausnas iznākums, kg uz 1m3 notekūdeņu
Rīga 20 0,10

Daugavpils 20 0,24
Liepāja 10 0,08

Ventspils 4 0,16
Rēzekne 16 0,27
Valmiera 17 0,09

Cēsis 14 0,32
Kuldīga 17 0,22

Vidēji: 14 0,13

Dūņu sausnas iznākums no 1 m3 notekūdeņu vidēji  ir  0,13 kg (2000 – 2002), 
vērtējot  pēc  atsevišķām  NAI  (sk.  iepriekšējo  tabulu).  Vērtējot  kopējos  datus  valsts 
mērogā datus ilgākā laika periodā (2001 – 2011), jāsecina, ka šis rādītājs tomēr ir lielāks 
– 0,18 g/m3: 

Tabula 3.12. Latvijas NAI saražotā notekūdeņu dūņu sausna (2001 – 2011)
Gads NAI apstrādātie notekūdeņi, milj.m3 Dūņu sausna, t Dūņu sausnas iznākums, g/m3 

notekūdeņu
2001 151,35 23 153* 153
2002 148,92 21467* 144
2003 135,82 29 278 216
2004 132,49 32 102 242
2005 132,58 28 877 218
2006 127,13 23 942 188
2007 133,63 23 259 174
2008 119,87 19 243 161
2009 242,47** 22 314 92**
2010 168,15 21 376 127
2011 292,02** 19 727 68**

Vidēji:*** 180
*Novērtētais apjoms
** Dati vērtējami piesardzīgi – vērtību atšķirības liek domāt par nepietiekošu statistiskas datu kvalitāti
***Neņemot vērā 2009. un 2001. gada datus
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Tabula 3.13. Notekūdeņu sausnas iznākums lielākajās Latvijas NAI, tonnas uz tonnu  
ienākušā ĶSP (2007 – 2011)

NAI 2007 2008 2009 2010 2011 Vidēji
Rīga 0,188 0,181 0,203 0,220 0,216 0,202
Daugavpils 0,745 0,518 0,611 0,688 0,589 0,630
Liepāja 0,202 0,199 0,197 0,195 0,144 0,187
Ventspils 0,488 1,270 1,882 1,566 1,400 1,321
Jelgava 1,212 0,443 0,433 0,862 0,457 0,681
Valmiera 0,095 0,066 0,235 0,318 0,366 0,216
Cēsis 0,518 0,438 0,441 0,431 0,431 0,452
Rēzekne 0,471 0,324 0,294 0,509 0,166 0,353
Jēkabpils 0,307 0,237 0,310 0,010 0,541 0,281

Vidēji: 0,375*
*Neņemot vērā Ventspils datus

Analizējot notekūdeņu dūņu sausnas iznākumu Latvijas lielākajās NAI, jāsecina, 
ka vidēji no 1 t ienākošā ĶSP piesārņojuma var sagaidīt apmēram 0,375 t notekūdeņu 
dūņu sausnas,  kaut  arī  atsevišķās  iekārtās  šis  rādītājs  var  svārstīties  no 0,2 līdz  0,7 t 
sausnas uz tonnu ienākošā ĶSP. Diemžēl no pieejamajiem statistikas datiem nevar izdarīt 
viennozīmīgus secinājumus  par  faktoriem,  kas ietekmē sausnas iznākumu – tam būtu 
nepieciešami specializētāki pētījumi. 

Sistemātiskas statistikas par notekūdeņu dūņu agroķīmiskajiem rādītājiem Latvijā 
diemžēl nav. Pieejamie pētījumi par situāciju 2005. gadā 13 lielāko pilsētu NAI (kuras 
kopā 2005. gadā saražoja 48% no valstī kopā saražotā dūņu daudzuma) griezumā rāda 
sekojošu ainu: 

Tabula 3.14. Dažu Latvijas pilsētu NAI notekūdeņu dūņu sausnas vidējie agroķīmiskie  
rādītāji (2005)

NAI Reakcija pHKCl
Organisko vielu saturs 

sausnā, %
Kopējais slāpeklis 
(N), g/kg sausnas

Kopējais fosfors 
(P), g/kg sausnas

Rīga 6,5 65 44 18
Daugavpils 6,3 74 69 17

Liepāja 6,0 49 24 13
Ventspils 6,5 73 53 22
Rēzekne 7,1 64 64 12
Jelgava 6,1 65 58 26
Cēsis 6,5 70 65 11

Bauska 6,5 73 64 30
Saldus 6,8 66 54 24

Valmiera 6,4 72 42 15
Tukums 6,1 79 72 12
Salaspils 6,5 64 15 13
Ozolnieki 6,7 42 28 11

Vidēji: 6,4 65 52 17
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3.7. Vides aizsardzības prasības notekūdeņu dūņu uzglabāšanai

Uzglabājot notekūdeņu dūņas,  ir  spēkā sekojošas vides aizsardzības prasības – 
dūņas nedrīkst atrasties:

• tuvāk  par  150  m no  dzīvojamām ēkām un  pārtikas  pārstrādes  un  pārtikas 
tirdzniecības uzņēmumiem; 

• vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām; 
• īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijās,  izņemot  to  neitrālās  zonas,  un 

mikroliegumos, kā arī ne tuvāk par 150 m no to robežām; 
• tuvāk par 150 m no ūdens ņemšanas vietām; 
• tuvāk par 100 m no ūdenstilpnes vai ūdensteces krasta līnijas; 
• applūdināmās zonās; 
• nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par 5°. 

Notekūdeņu  dūņas  vai  kompostu  novieto  pagaidu  uzglabāšanai  un  kompostu 
gatavo  šim  mērķim  īpaši  paredzētā  un  iekārtotā  stacionārā  vietā,  kas  nepieļauj 
notekūdeņu  dūņu  un  komposta,  kā  arī  filtrējošo  ūdeņu  nokļūšanu  augsnē,  virszemes 
ūdeņos un pazemes ūdeņos. Stacionārā pagaidu uzglabāšanas vietā notekūdeņu dūņas vai 
kompostu drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs gadus. Ja notekūdeņu dūņas uzglabā ilgāk par 
trim gadiem, to dara atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

Ja notekūdeņu dūņas vai kompostu novieto pagaidu uzglabāšanai vai kompostu 
gatavo  vietā,  kas  neatbilst  augstāk  minētajām  prasībām,  to  iekārto  atbilstoši  šādiem 
nosacījumiem: 

• izvēlas  līdzenu laukumu,  kur  pazemes  ūdens līmenis  notekūdeņu dūņu vai 
komposta uzglabāšanas vai komposta gatavošanas laikā ir vismaz vienu metru 
no zemes virsmas. Šādā uzglabāšanas laukumā apstrādātas notekūdeņu dūņas, 
kuru sausnas saturs novietošanas brīdī nav mazāks par 25 %, vai kompostu 
drīkst uzglabāt ne ilgāk par mēnesi. Pagaidu uzglabāšanas vieta šim nolūkam 
izmantojama tikai vienu reizi. 

• pirms notekūdeņu dūņu novietošanas vai komposta gatavošanas vietā, izveido 
vismaz 30 cm biezu paklāju no zāģu skaidām,  kūdras,  salmiem vai  citiem 
līdzīgiem augu izcelsmes materiāliem.

Šādi iekārtortā vietā dūņas vai komposts ir uzglabājams ne ilgāk kā vienu gadu. 
Pagaidu uzglabāšanas vietu drīkst lietot atkārtoti, bet ja tā ir lietota vismaz divas reizes un 
pēc tām tās izmantošana ir pārtraukta,  tad šīs platības tālākā lietošana ir jāsaskaņo ar 
VVD reģionālo  vides  pārvaldi,  ņemot  vērā smago  metālu  saturu augsnē.  Notekūdeņu 
dūņu vai  komposta  pagaidu uzglabāšanas  vietās  nav  pieļaujama notekūdeņu dūņu un 
komposta  masas,  kā  arī  uzglabāšanas  vietai  piegulošās  piecus  metrus  platas  joslas 
aizaugšana ar nezālēm.
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Attēls 3.16. Moderna notekūdeņu dūņu stacionārā novietne (Baložu NAI, 2012. gada 
rudens)

Attēls 3.17. Moderna notekūdeņu dūņu stacionārā novietne. Aiz sliekšņa redzama 
drenāža infiltrāta savākšanai (Baložu NAI, 2012. gada rudens)
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Attēls 3.18. Moderna notekūdeņu dūņu stacionārā novietne (Baldones NAI, 2012. 
gada rudens)

Attēls 3.19. Stacionārā notekūdeņu dūņu novietne (Salaspils NAI, 2012. gada 
rudens)
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Attēls 3.20. Infiltrāta savākšanas drenāža notekūdeņu dūņu uzglabāšanas novietnē 
(Salaspils NAI, 2012. gada rudens)

Attēls 3.21. Stacionārā notekūdeņu dūņu novietne (Salaspils NAI, 2012. gada 
rudens)
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Attēls 3.22. Moderna notekūdeņu dūņu stacionārā novietne (Vārnukroga dūņu 
lauki, Rīga. 2012. gada rudens)

Attēls 3.23. Moderns notekūdeņu dūņu kompostēšanas laukums (Vārnukroga dūņu 
lauki, Rīga. 2012. gada rudens)
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Attēls 3.24. Moderna notekūdeņu dūņu stacionārā novietne (Jaunpiebalgas NAI, 
2013. gada vasara)

Attēls 3.25. Pamesta notekūdeņu dūņu stacionārā novietne. Uz vecām dūņām 
sazaļojusi veģetācija (Jaunpiebalgas NAI, 2013. gada vasara)
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Attēls 3.26. Notekūdeņu dūņu stacionārā novietne (Križu dūņu lauki, Daugavpils. 
2013. gada rudens)

3.27. Attēls. Notekūdeņu dūņu stacionārā novietne (Križu dūņu lauki, Daugavpils. 
2013. gada rudens)
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3.8. Vides aizsardzības prasības notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanai augsnes 
mēslošanai lauksaimniecības zemēs

Pirms notekūdeņu dūņas vai to kompostu iestrādāt lauksaimniecības zemēs, dūņu 
ražotājs  vai  lietotājs  nodrošina,  ka akreditēta  laboratorija  augsnes virsējā  slāņa vidējā 
paraugā  nosaka  smago  metālu  saturu  un  vides  reakciju  (pH  KCl),  saskaņā  Ministru 
Kabineta  noteikumu  Nr.  362  "Noteikumi  par  notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta 
izmantošanu, monitoringu un kontroli" 7. pielikumu:

Tabula 3.15. Metodes augsnes virsējā slāņa vidējo paraugu gatavošanai un testēšanai  
pirms notekūdeņu dūņu vai to komposta iestrādāšanas

Rādītājs Metodes*
Paraugu sagatavošanai Testēšanai

Cd LVS ISO 11466 LVS ISO 11047
Cr LVS ISO 11466 LVS ISO 11047
Cu LVS ISO 11466 LVS ISO 11047
Hg LVS 436 LVS 346
Ni LVS ISO 11466 LVS ISO 11047
Pb LVS ISO 11466 LVS ISO 11047
Zn LVS ISO 11466 LVS ISO 11047
pH KCl** - LVS ISO 10390
*Drīkst izmantot arī citas atomabsorbcijas spektrofotometrijas metodes, kuru metodes detektēšanas robežas 
rādītāji nav lielāki par 0,10 mg/kg – Cd, 1,0 mg/kg – Cr, 1,5 mg/kg – Cu, 0,10 mg/kg – Hg, 2,0 mg/kg – Ni, 
3,5 mg/kg – Pb un 5,0 mg/kg – Zn.
**Augsnes vides reakcijas pH KCl rādītāja noskaidrošanai var izmantot arī pēdējos augsnes agroķīmiskās 
izpētes materiālus, ja tie nav vecāki par pieciem gadiem.

Augsnes virsējā slāņa vidējo paraugu veido, sajaucot ne mazāk kā 25 individuālos 
paraugus, kurus ņem no platības, kas nepārsniedz 5 ha. Augsnes individuālos paraugus 
ņem no trūdvielu horizonta virsējā 25 cm biezā slāņa. Ja trūdvielu horizonts ir plānāks, 
individuālos  paraugus  ņem visā  tā  biezumā,  bet  ne  seklāk  par  10  cm.  Vienlaikus  ar 
paraugu ņemšanu noskaidro augsnes virsējā slāņa granulometriskā sastāva grupu.

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

Ja augsnes mēslošanai izmanto notekūdeņu dūņas no attīrīšanas iekārtām, kuru 
slodze nepārsniedz 5000 CE un kuras apstrādā tikai sadzīves notekūdeņus,  tad smago 
metālu masas koncentrācija augsnē nav jānosaka. 

Lai  iestrādātu  notekūdeņu  dūņas  augsnē  lauksaimniecības  platību  mēslošanai, 
smago metālu saturs augsnē pirms dūņu iestrādes nedrīkst pārsniegt masas koncentrāciju 
limitus, kas noteikti Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu 
dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 8. pielikumā. Tie ir sekojoši: 
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Tabula 3.16. Prasības augsnes kvalitātei pirms notekūdeņu dūņu iestrādes mēslošanai  
(mg/kg)

Metāli pHKCl 5 – 6 pHKCl 6,1 – 7 pHKCl >7
Smilts, 

mālsmilts
Smilšmāls, 

māls
Smilts, 

mālsmilts
Smilšmāls, 

māls
Smilts, 

mālsmilts
Smilšmāls, 

māls
Cd 0,50 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90
Cr 40 50 60 70 80 90
Cu 15 25 35 50 55 70
Hg 0,10 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50
Ni 15 25 35 50 60 70
Pb 20 25 25 30 35 40
Zn 50 65 70 80 90 100

Notekūdeņu dūņas vai kompostu nedrīkst iestrādāt augsnē, kuras reakcija pH KCl 
virsējā slānī ir mazāka par 5.

Lauksaimniecībā  izmantojamās  zemēs  augšņu  mēslošanai  drīkst  izmantot 
apstrādātas  notekūdeņu  dūņas,  kā  arī  kompostu,  kas  gatavots  no  apstrādātām  vai 
neapstrādātām notekūdeņu  dūņām un kam sausnā  smago  metālu  masas  koncentrācija 
nepārsniedz  šo  noteikumu  9.  pielikumā  minētās  limitējošās  koncentrācijas.  Tās  ir 
sekojošas: 

Tabula 3.17. Smago metālu masas koncentrācijas limits augsnes mēslošanai un  
rekultivācijai vai apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos un izgāztuvēs paredzētajās  

notekūdeņu dūņās un to kompostā
Smagie metāli Masas koncentrācija sausnā, mg/kg

Cd 10
Cr 600
Cu 800
Hg 10
Ni 200
Pb 500
Zn 2500

Augšņu mēslošanai drīkst izmantot notekūdeņu dūņas un kompostu arī tad, ja ne 
vairāk kā triju smago metālu masas koncentrācija pārsniedz limitējošās koncentrācijas ne 
vairāk kā par 10 %.

Smago metālu, amonija slāpekļa un kopējā fosfora gada emisijas robežvērtības ir 
šo  vielu  maksimālā  masa,  ko  vidēji  gadā  drīkst  iestrādāt  vienā  augsnes  hektārā  ar 
notekūdeņu dūņām vai kompostu. Smago metālu gada emisijas robežvērtības noteiktas 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanu, monitoringu un kontroli" 10. pielikumā:
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Tabula 3.18. Smago metālu gada emisijas robežvērtības lauksaimniecībā izmantojamās  
augsnēs

Smagie metāli Vidēji piecu gadu periodam (g/ha gadā)
Smilts, mālsmilts Smilšmāls, māls

Cd 30 35
Cr 600 700
Cu 1000 1200
Hg 8 10
Ni 250 300
Pb 300 350
Zn 5000 6000

Amonija  slāpekļa  un  kopējā  fosfora  gada  emisijas  robežvērtības,  saskaņā  ar 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanu, monitoringu un kontroli" 11. pielikumu, ir attiecīgi 30 un 40 kg/ha gadā. 

Augsnē  vienā  reizē  ar  notekūdeņu  dūņām  vai  kompostu  drīkst  iestrādāt  tādu 
smago metālu (nosaka katram smagajam metālam atsevišķi), amonija slāpekļa un kopējā 
fosfora masu, kas nepārsniedz piecu gadu emisijas robežvērtības.

Vienā  reizē  iestrādei  maksimāli  pieļaujamo  notekūdeņu  dūņu  vai  komposta 
sausnas devu aprēķina, ievērojot 10. un 11. pielikumā noteiktās gada emisijas. Augsnē 
atļauts iestrādāt mazāko no aprēķinātajām notekūdeņu dūņu vai komposta devām.

Ja notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs un šī mēslojuma lietotājs vienojas par 
notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanu augšņu mēslošanai,  tie noformē attiecīgu 
rakstisku apliecinājumu par notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanu, pamatojoties uz 
šādiem dokumentiem: 

• notekūdeņu dūņu vai komposta sērijas kvalitātes apliecības kopija; 
• platības  augšņu  izpētes  materiāli,  kuros  norādīts  smago  metālu  saturs 

augsnes virsējā slānī un tā reakcija (pH KCl); 
• kartogrāfiskais  materiāls  (mērogā  1:10  000  vai  1:5  000)  ar  iezīmētām 

platībām, kurās paredzēts iestrādāt notekūdeņu dūņas vai kompostu.

Ja  notekūdeņu  dūņas  vai  kompostu  attiecīgajā  platībā  iestrādā  atkārtoti, 
apliecinājumam  pievieno  tikai  notekūdeņu  dūņu  vai  komposta  sērijas  kvalitātes 
apliecības kopiju. Apliecinājumā norāda: 

• notekūdeņu dūņu vai komposta daudzumu; 
• iestrādei paredzēto platību; 
• iestrādei maksimāli pieļaujamo sausnas un dabiski mitru notekūdeņu dūņu 

vai komposta devu; 
• audzējamos  lauksaimniecības  kultūraugus pirmajā  gadā pēc notekūdeņu 

dūņu vai komposta iestrādes.
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Katru apliecinājumu notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs numurē un reģistrē 
īpašā  reģistrācijas  žurnālā  (Ministru  Kabineta  noteikumu  Nr.  362  "Noteikumi  par 
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 5. pielikums – 
sk.  attēlu  3.15).  Reģistrācijas  žurnālu  uztur  un  glabā  notekūdeņu  dūņu vai  komposta 
ražotājs. Apliecinājumu oriģinālus un reģistrācijas žurnālu pēc tā pabeigšanas glabā ne 
mazāk kā 10 gadus.

Notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs pirms notekūdeņu dūņu vai komposta 
iestrādes aprēķina iestrādei maksimāli pieļaujamo dabiski mitru notekūdeņu dūņu vai 
komposta devu un paziņo to notekūdeņu dūņu vai komposta lietotājam.

Notekūdeņu dūņas pēc izkliedēšanas uz lauka iestrādā augsnē triju dienu laikā. 
Notekūdeņu dūņas neizkliedē laikposmā no 15. decembra līdz 1. martam.

Notekūdeņu dūņas un kompostu nedrīkst izkliedēt un iestrādāt: 
• nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par 7°; 
• uz sasalušas vai ar sniegu klātas augsnes; 
• applūstošās un plūdu apdraudētās platībās;
• tuvāk par 100 m no individuālajām ūdens ņemšanas vietām; 
• tuvāk par  100 m no dzīvojamām ēkām,  pārtikas  pārstrādes  un pārtikas 

tirzniecības uzņēmumiem; 
• tuvāk par 50 m no ūdenstilpes vai ūdensteces krasta līnijas;
• vietās, kuras tas ir aizliegts ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām. 

Ja  lauksaimniecībā  izmantojamās  platības  atrodas  īpaši  aizsargājamās  dabas 
teritorijās, notekūdeņu dūņu un komposta izmantošanu jāsaskaņo ar VVD reģionālo vides 
pārvaldi. 

Notekūdeņu dūņas un kompostu nedrīkst izmantot: 
• dārzeņu un ogu audzēšanai segtajās platībās; 
• kartupeļu, dārzeņu un ogu audzēšanai atklātā laukā, kas ir mazāks par 0,1 

ha; 
• par  virsmēslojumu un rindu mēslojumu veģetācijas  periodā  pārtikas  un 

lopbarības kultūraugiem; 
• par virsmēslojumu ganībās to izmantošanas gadā, izņemot gadījumus, ja 

atjauno zelmeni,  augsni  pārarot,  un  notekūdeņu  dūņas  un  to  kompostu 
iestrādā augsnē. 

Laikposmam  starp  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; 

• 3  mēnešiem,  audzējot  pārējos  lauksaimniecības  kultūraugus,  izņemot 
daudzgadīgos zālājus, ko izmanto pļaušanai vai ganīšanai. 
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Daudzgadīgo  zālāju  platībās,  ko  izmanto  pļaušanai  vai  ganīšanai,  notekūdeņu 
dūņas  vai  kompostu  izkliedē  pēc  pēdējā  siena  savākšanas  vai  ganīšanas  veģetācijas 
periodā.

Izvēloties audzējamo kultūraugu sugas platībās, kur iestrādātas dūņas, jāievēro ne 
tikai  iepriekš  minētie  ierobežojumi,  bet  ieteicams  ņemt  vērā  arī  kultūraugu  sugu 
bioloģiskās īpatnības, sevišķi to spēju uzņemt (vai neuzņemt) smagos metālus. Latvijā 
līdz šim ir samērā maz novērojumu, lai varētu dot drošus ieteikumus, kādas kultūraugu 
sugas vēlams audzēt platībās,  kur iestrādātas dūņas.  Tādēļ pagaidām būtu jāņem vērā 
atziņas, kas izriet no Zviedrijā veikto plašo novērojumu rezultātiem – novērojumiem, kur 
ar notekūdeņu dūņām mēslotas kultūras salīdzinātas ar kontroles kultūrām, kas audzētas 
bez notekūdeņu dūņu mēslojuma. 

Tabula 3.19. Dūņu mēslojuma ietekme uz smago metālu satura relatīvām izmaiņām 
kultūraugu sausnā (1986)

Kultūraugi

Iestrādātā 
dūņu 

sausna, 
t/ha

Produkcija

Izmaiņas (%), salīdzinot ar kontroli (bez dūņām)

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Mieži 57 graudi 30 6 73 -50 33 0 9
57 salmi 58 -11 16 -5 -8 13 108

Auzas 70 graudi 63 -5 31 0 346 -10 40
50 salmi 58 26 25 -7 0 35 17

Kvieši 114 graudi 114 -7 121 -33 159 -39 128
139 salmi 100 -20 139 -16 50 -9 600

Rudzi 60 graudi 86 27 72 - 89 8 140
Stiebrzāles 40 siens 5 -12 31 6 29 0 21
Āboliņš 72 siens 123 -39 42 32 104 0 123
Rapsis 103 sēklas 113 48 261 50 125 -15 510

Burkāni 140 saknes 87 -9 22 - 8 -14 35
55 laksti 5 19 9 60 21 7 35

Kartupeļi 90 bumbuļi 13 0 43 - 70 33 29

Galda bietes 29 saknes 187 - -11 - 102 -11 22
29 lapas 192 - -3 - 0 -33 25

Pupas 54 sēklas 94 - 89 - 61 -49 50
56 stulbāji 60 - 73 - -48 -8 159

Tomāti 180 augļi 135 - 33 - - 32 146
90 laksti -25 - 28 - - -2 40

Salāti 79 lapas 185 - 20 0 19 17 200
Vidēji visos kultūraugos: 84 2 56 4 64 -2 117

Izvērtējot  tabulā  apkopotos  datus,  var  izdarīt  vairākus  svarīgus,  praktiski 
nozīmīgus secinājumus par smago metālu satura relatīvajām izmaiņām kultūraugos dūņu 
iestrādes rezultātā: 

• no  graudaugiem visvairāk  smago  metālu  saturs  paaugstināts  kviešu  un 
rudzu graudos, bet ievērojami mazāk – miežos; 

• graudaugu salmos smago metālu satura pieaugums ir 2 – 4 reizes lielāks 
nekā graudos; 
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• āboliņa sienā smago metālu saturs palielinās apmēram 4 reizes vairāk nekā 
stiebrzāļu sienā; 

• vislielākais smago metālu satura pieaugums ir konstatēts rapša sēklās; 
• starp  dārzeņiem  smago  metālu  saturs  visvairāk  paaugstinās  salātos, 

tomātos un bietēs; 
• vidēji  kultūraugos  visvairāk  ir  paaugstinājies  kadmija,  svina  un  cinka 

saturs,  bet  praktiski  nav  mainījies,  bet  atsevišķām  kultūrām  pat 
samazinājies ir dzīvsudraba, svina un hroma saturs. 

Ņemot  vērā  augstāk  minēto,  platībās,  kur  iestrādātas  dūņas  vai  to  komposts, 
vēlams: 

• no  labības  kultūrām  audzēt  miežus  un  rudzus,  bet  atturēties  no 
masveidīgas kviešu audzēšanas; 

• no daudzgadīgām zālēm priekšroku dot stiebrzālēm, nevis āboliņam; 
• atturēties no tādu dārzeņu kā salātu, tomātu un galda biešu audzēšanas; 
• rapsi audzēt sēklu ieguvei un tehniskām vajadzībām, bet ne pārtikas eļļas 

ražošanai. 

Lai racionālāk izmantotu ar dūņām iestrādātos ievērojamos slāpekļa un fosfora 
daudzumus, pirmajos gados pēc dūņu iestrādes varētu realizēt šādu augu maiņu: 

• 1. gads – mieži lopbarībai vai sēklai + stiebrzāļu pasēja; 
• 2. gads – stiebrzāles sienam vai ganīšanai; 
• 3. gads – stiebrzāles sienam vai ganīšanai. 

Ja nepieciešams veikt platības iekultivēšanu, ieteicams: 
• 1. gads – krustziežu zaļmēslojums; 
• 2. gads – graudaugi pārtikai vai lopbarībai + stiebrzāļu pasēja; 
• 3. gads – stiebrzāles sienam vai ganīšanai. 

No pētījumiem lauksaimniecībā  izmantojamo zemju mēslošanai  ar  notekūdeņu 
dūņām vai to kompostu izriet vēl daži praktiski ieteikumi: 

• pēc dūņu iestrādāšanas augsnē parasti jūtami paaugstinās kustīgā fosfora 
saturs,  tāpēc  ir  lietderīgi  dūņas  iestrādāt  platībās,  kur  tā  saturs  ir  zems 
(mazāk par 100 mg/kg P2O5 vai 43 mg/kg P); 

• tā kā dūņās ir maz kālija, tad, iestrādājot tās augsnē ar zemu kustīgā kālija 
nodrošinājumu, jāpievieno kālija minerālmēsli; 

• ar  dūņām  augsnē  iestrādā  lielu  slāpekļa  un  fosfora  masu,  tāpēc  lai 
samazinātu  šo  augu  barības  vielu  zudumus,  vēlams  dūņas  iestrādāt 
galvenokārt smagāka granulometriskā sastāva augsnēs; 

• ar  organiskā  mēslojuma  izkliedētāju  visvieglāk  un  viskvalitatīvāk 
izkliedējas dūņas, kuru sausnas saturs nav mazāks par 25%. 
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3.9. Vides aizsardzības prasības notekūdeņu dūņu un komposta izmantošanai 
mežsaimniecībā

Augšņu  ielabošanai  un  mēslošanai  mežsaimniecībā  izmanto  tikai  apstrādātas 
notekūdeņu  dūņas  un  kompostu.  Katras  notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  sērijas 
kvalitātes  raksturošanai  nosaka  sausnas  saturu  un  smago  metālu  masas  koncentrāciju 
atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to 
komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 2. pielikumam (sk. tabulu 3.8.). 

Mežsaimniecībā izmanto apstrādātas notekūdeņu dūņas un kompostu, kam sausnā 
smago  metālu  masas  koncentrācija  nepārsniedz  šo  noteikumu  Ministru  Kabineta 
noteikumu  Nr.  362  "Noteikumi  par  notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  izmantošanu, 
monitoringu un kontroli" 9. pielikumā minētos koncentrācijas limitus (sk. tabulu 3.17.).

Plantāciju mežos atļauts izmantot apstrādātas dūņas un kompostu, bet mazauglīgo 
smiltāju,  degradēto  meža  augšņu  un  meža  degumu  apmežošanai  —  tikai  kompostu. 
Izmantojot notekūdeņu dūņas vai kompostu mežsaimniecībā: 

• notekūdeņu dūņas un kompostu iestrādā augsnē; 
• nav pieļaujama notekūdeņu dūņu izmantošana virsmēslošanai. 

Līdzīgi kā lauksaimniecības gadījumā, augsnē vienā reizē ar notekūdeņu dūņām 
vai  kompostu  drīkst  iestrādāt  tādu  smago  metālu  (nosaka  katram smagajam metālam 
atsevišķi) masu, kas nepārsniedz piecu gadu emisijas robežvērtības. Augsnes izpēte pirms 
notekūdeņu dūņu vai komposta iestrādes nav nepieciešama.

Ja notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs un šī mēslojuma lietotājs vienojas par 
notekūdeņu  dūņu  vai  komposta  izmantošanu  augšņu  mēslošanai  mežsaimniecībā,  tie 
noformē rakstisku apliecinājumu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: 

• notekūdeņu dūņu vai komposta sērijas kvalitātes apliecības kopiju; 
• kartogrāfisko  materiālu  (mērogā  1:10  000  vai  1:5  000)  ar  iezīmētām 

platībām, kurās paredzēts iestrādāt notekūdeņu dūņas vai kompostu.

Apliecinājumā norāda: 
• notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanas veidu; 
• notekūdeņu dūņu vai komposta daudzumu; 
• iestrādei paredzēto platību; 
• iestrādei  maksimāli  pieļaujamo  sausnas  un  dabiski  mitro  dūņu  vai 

komposta devu.

Ja platība,  kuru paredzēts  mēslot  ar  notekūdeņu dūņām vai  kompostu,  atrodas 
īpaši  aizsargājamā  dabas  teritorijā,  tad  šī  darbība  jāsaskaņo  ar  VVD reģionālo  vides 
pārvaldi. 

Notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs  pirms notekūdeņu dūņu vai komposta 
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iestrādes nodrošina iestrādei maksimāli pieļaujamās dabiski mitru notekūdeņu dūņu un 
komposta devas aprēķināšanu un paziņo to šī mēslojuma lietotājam.

Katru apliecinājumu notekūdeņu dūņu ražotājs vai komposta ražotājs numurē un 
reģistrē  īpašā žurnālā atbilstoši  Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi  par 
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 5. pielikumam 
(sk.  attēlu  3.15).  Reģistrācijas  žurnālu uztur  un glabā notekūdeņu dūņu vai  komposta 
ražotājs. Apliecinājumu oriģinālus un reģistrācijas žurnālu pēc tā pabeigšanas glabā ne 
mazāk kā 10 gadus.

3.10. Vides aizsardzības prasības notekūdeņu dūņu un komposta izmantošanai teritorijas 
apzaļumošanai

Apzaļumošana  ir  dekoratīvu  vai  īpašas  nozīmes  daudzgadīgu  zālienu,  koku, 
krūmu un puķu stādījumu ierīkošana. Veicot teritoriju apzaļumošanu:

• drīkst izmantot notekūdeņu dūņas un kompostu, kur sausnā smago metālu 
koncentrācija nepārsniedz II klasei atbilstošus rādītājus; 

• drīkst izmantot vienu gadu uzglabātas notekūdeņu dūņas ar sausnas saturu 
vismaz 25% un bez nepatīkamas smakas. 

Ja notekūdeņu dūņas vai kompostu izmanto teritorijas apzaļumošanai:
• ar notekūdeņu dūņām vai kompostu augsnē iestrādāto smago metālu gada 

emisijas robežvērtības, kas minētas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 
"Noteikumi  par  notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  izmantošanu, 
monitoringu un kontroli" 10. pielikumā (sk. tabulu 3.18.), drīkst palielināt 
līdz 50 %;

• vienā  reizē  ar  notekūdeņu  dūņām vai  kompostu  augsnē drīkst  iestrādāt 
tikai  tādu  smago  metālu  masu,  kas  nepārsniedz  septiņu  gadu  emisijas 
robežvērtības.

Notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs  pirms notekūdeņu dūņu vai komposta 
iestrādes  aprēķina  iestrādei  maksimāli  pieļaujamo dabiski  mitru  notekūdeņu dūņu vai 
komposta devu un paziņo to šī mēslojuma lietotājam. Notekūdeņu dūņas, kas izmantotas 
teritoriju apzaļumošanai, iestrādā augsnē 24 stundu laikā pēc izkliedēšanas.

Ja notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs un šī mēslojuma lietotājs vienojas par 
notekūdeņu  dūņu  vai  komposta  izmantošanu  apzaļumošanai,  tie  noformē  rakstisku 
apliecinājumu, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

• notekūdeņu dūņu vai komposta sērijas kvalitātes apliecība kopiju;
• attiecīgās teritorijas kartogrāfisko materiālu (mērogā 1:500 vai 1:1 000) ar 

iezīmētām  platībām,  kurās  paredzēts  iestrādāt  notekūdeņu  dūņas  vai 
kompostu.
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Apliecinājumā norāda:
• notekūdeņu dūņu vai komposta daudzumu; 
• iestrādei paredzēto platību; 
• iestrādei maksimāli pieļaujamo sausnas un dabiski mitru notekūdeņu dūņu 

vai komposta devu. 

Katru apliecinājumu notekūdeņu dūņu ražotājs vai komposta ražotājs numurē un 
reģistrē  īpašā žurnālā atbilstoši  Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi  par 
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 5. pielikumam 
(sk.  attēlu  3.15).  Reģistrācijas  žurnālu uztur  un glabā notekūdeņu dūņu vai  komposta 
ražotājs. Apliecinājumu oriģinālus un reģistrācijas žurnālu pēc tā pabeigšanas glabā ne 
mazāk kā 10 gadus.

3.11. Vides aizsardzības prasības notekūdeņu dūņu un komposta izmantošanai degradēto 
platību rekultivācijai

Degradētās  platības  ir  platības  ar  izpostītu  augšņu  segu,  kas  radušās,  iegūstot 
mālu, smilti,  granti un citus derīgos izrakteņus ar atklāto paņēmienu (karjeros), veicot 
zemes darbus celtniecībā,  kā arī citus darbus, kas saistīti  ar augšņu segas izpostīšanu. 
Rekultivācija  ir  melioratīvo,  kultūrtehnisko un agrotehnisko pasākumu komplekss,  lai 
atjaunotu degradēto platību augšņu segu.

Degradēto platību rekultivācijai atļauts izmantot apstrādātas notekūdeņu dūņas vai 
kompostu, kam smago metālu masas koncentrācija sausnā nepārsniedz Ministru Kabineta 
noteikumu  Nr.  362  "Noteikumi  par  notekūdeņu  dūņu  un  to  komposta  izmantošanu, 
monitoringu un kontroli" 9. pielikumā minētos koncentrācijas limitus (sk. tabulu 3.17.).

Degradēto  platību  apsaimniekotājs  pirms  notekūdeņu  dūņu  vai  komposta 
uzklāšanas attiecīgajai platībai nosaka šādus rādītājus:

• grunts virsējā 25 cm biezā slāņa granulometriskā sastāva grupu;
• grunts vides reakciju pH KCl.

Notekūdeņu  dūņas  vai  kompostu  degradēto  platību  rekultivācijai  nedrīkst 
izmantot, ja:

• grunts virsējā slāņa reakcijas rādītājs pH KCl ir mazāks par 5,0;
• rekultivējamā platība pastāvīgi vai īslaicīgi applūst.

Degradēto platību rekultivācijai drīkst izmantot notekūdeņu dūņu vai komposta 
sausnas devas, kas nepārsniedz šo Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par 
notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 12. pielikumā 
minētos devu limitus:
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Tabula 3.20. Notekūdeņu devu limiti iestrādāšanai augsnē (t/ha)
Dūņu klase Grants, smilts, mālsmilts Smilšmāls, māls

I 250 350
II 140 200
III 90 130
IV 60 90

Ja izstrādātā kūdras karjerā pirms notekūdeņu dūņu vai komposta iestrādes vēl ir 
saglabājies vismaz 5 cm biezs kūdras slānis, tad, rekultivējot šīs platības:

• vides reakciju pH KCl nosaka atsevišķi atlikušajam kūdras slānim un zem 
tā esošajai minerālgruntij;

• granulometriskā sastāva grupu nosaka minerālgruntij.

Notekūdeņu dūņas un kompostu degradēto platību rekultivācijā izmanto atbilstoši 
konkrētajai  platībai  īpaši  izstrādātam  rekultivācijas  projektam,  kurā  papildus  citiem 
rādītājiem norāda informāciju par:

• degradētās platības grunts virsējā slāņa granulometrisko sastāvu un vides 
reakciju;

• degradētās  platības  hidroģeoloģisko  izpēti  (grunts  litoloģiskais 
raksturojums aerācijas zonai un ūdeni noturošajam slānim, pazemes ūdeņu 
plūsmas virziens, gruntsūdeņu patērētāji 0,5 km rādiusā).

Ja notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs un degradēto platību apsaimniekotājs 
vienojas par notekūdeņu dūņu vai komposta izmantošanu degradēto platību rekultivācijai, 
tie noformē rakstisku apliecinājumu, pamatojoties uz teritorijas rekultivācijas projektu un 
notekūdeņu  dūņu  kvalitātes  apliecības  vai  komposta  kvalitātes  apliecības  kopiju. 
Apliecinājumā norāda:

• notekūdeņu dūņu vai komposta daudzumu;
• iestrādei paredzēto platību;
• iestrādei maksimāli pieļaujamo sausnas un dabiski mitru notekūdeņu dūņu 

vai komposta devu.

Notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs  pirms notekūdeņu dūņu vai komposta 
iestrādes  aprēķina  iestrādei  maksimāli  pieļaujamo dabiski  mitru  notekūdeņu dūņu vai 
komposta devu un paziņo to degradēto platību apsaimniekotājam. Katru apliecinājumu 
notekūdeņu  dūņu  vai  komposta  ražotājs  numurē  un  reģistrē  īpašā  žurnālā  atbilstoši 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanu,  monitoringu  un  kontroli"  5.  pielikumam  (sk.  attēlu  3.15).  Reģistrācijas 
žurnālu uztur un glabā notekūdeņu dūņu vai komposta ražotājs. Apliecinājumu oriģinālus 
un reģistrācijas žurnālu pēc tā pabeigšanas glabā ne mazāk kā 10 gadus.
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3.12. Vides aizsardzības prasības apstrādātu notekūdeņu dūņu un komposta izmantošana 
un apglabāšana atkritumu poligonos un izgāztuvēs

Apstrādātas notekūdeņu dūņas, kas atbilst sadzīves atkritumu poligonu atkritumu 
pieņemšanas  kritērijiem,  drīkst  apglabāt  atkritumu masā  sadzīves  atkritumu poligonos 
saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem  par  atkritumu  apsaimniekošanu,  ja  apstrādāto 
notekūdeņu dūņu sausnas saturs nav mazāks par 15 %. 

Apstrādātas  notekūdeņu  dūņas  un  kompostu,  kas  atbilst  bīstamo  atkritumu 
poligonu  atkritumu  pieņemšanas  kritērijiem,  kā  arī  piektajai  notekūdeņu  dūņu  un  to 
komposta klasei, drīkst apglabāt atkritumu masā bīstamo atkritumu poligonos saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

Notekūdeņu  dūņu (izņemot  piektās  klases  notekūdeņu  dūņas)  kompostu  drīkst 
izmantot izgāztuvju un poligonu rekultivācijai (pārsegšanai) pēc atkritumu poligona vai 
izgāztuves pilnīgas vai daļējas slēgšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu 
apsaimniekošanu,  ja  komposta  kvalitātes  rādītāji  atbilst  pirmajai,  otrajai,  trešajai  vai 
ceturtajai klasei.

3.13. Secinājumi par vides aizsardzības prasībām notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā

Izvērtējot  spēkā  esošās  vides  aizsardzības  prasības  notekūdeņu  dūņu 
apsaimniekošanā,  jāsecina,  ka  tiek  uzskatīts,  ka,  ievērojot  šīs  prasības,  pazemes  un 
virszemes ūdeņi un augsne tiek droši pasargāta no piesārņojuma. Tāpēc notekūdeņu dūņu 
uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas un teritorijas, kur šīs dūņas vai to komposts ir 
uzglabāts vai izmantots kā mēslojums saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr. 362 
"Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 
prasībām, nevar uzskatīt par piesārņotām vietām. 

Apskatot dabā apsekotos notekūdeņu dūņu objektus, jāsecina, ka jaunās vai nesen 
rekonstruētās  attīrīšanas  iekārtās  notekūdeņu  dūņu  uzglabāšana  tiek  veikta  vēl  videi 
draudzīgāk,  nekā  to  paredz  Ministru  Kabineta  noteikumi  –  piemēram,  noteikumi 
nepieprasa  dūņu uzglabāšanu zem nojumes  vai  jumta,  un tomēr  atsevišķās  attīrīšanas 
iekārtās dūņu novietnēm tādi ir (sk. attēlus 3.16., 3.17. un 3.18.). Tai pat laikā jāatzīst, ka 
modernās  notekūdeņu  dūņu novietnes  (un  notekūdeņu attīrīšanas  iekārtas  vispār)  tiek 
izbūvētas galvenokārt par Eiropas fondu līdzekļiem. 
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3.14. Notekūdeņu dūņu izmantošana

Dūņas ir specifisks atkritumu veids ar izteikti lielu apjomu, un tās ir grūti uzkrāt 
un novietot speciālās glabāšanas vietās. 

Tādēļ  uz  dūņu  apsaimniekošanas  stratēģiju  attiecināma  Eiropas  Savienībā 
deklarētā hierarhija, kas primāri ir attiecināta uz atkritumiem: 

• atkritumu  daudzuma  samazināšana  to  rašanās  vietā  (dūņu  gadījumā 
praktiski neiespējami); 

• atkritumu atkārtota izmantošana vai to pārstrāde; 
• enerģijas vai komposta ieguve no atkritumiem;
• atkritumu sadedzināšana; 
• atkritumu droša apglabāšana sanitārajos poligonos. 

Notekūdeņu dūņu galvenie izmantošanas  vai izvietošanas (likvidācijas) veidi ir 
sekojoši: 

• augšņu  mēslošanai  lauksaimniecības  un  mežsaimniecības  platībās, 
teritoriju rekultivācijā un apzaļumošanā; 

• kompostēšana; 
• abglabāšana; 
• sadedzināšana. 

Dūņu izmantošanas  veidu izvēli  katrā  valstī  nosaka  to  ekonomiskais  stāvoklis 
(finansiālie  resursi,  zemes platības  utt.),  ģeogrāfiskais  novietojums,  vides  aizsardzības 
likumdošana, dūņu kvalitāte utml.. 
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Tabula 3.21. Notekūdeņu dūņu izmantošanas veidu priekšrocības un trūkumi
Izmantošanas veids Priekšrocības Trūkumi
Augšņu  mēslošana 
lauksaimnniecības 
zemēs

+  Organisko  vielu  un  augu  barības 
elementu atkārtota izmantošana; 
+ Mazas izmaksas

- Augšņu piesārņošana;
- Ierobežots iedzīvotāju atbalsts;
- Konkurē ar kūtsmēsliem; 
- Risks cilvēku un dzīvnieku veselībai; 
- Pazemina lauksaimniecības prestižu; 
- Nepieciešama vides situācijas kontrole

Augšņu  mēslošana 
mežsaimniecībā

+  Organisko  vielu  un  augu  barības 
elementu atkārtota izmantošana; 
+ Mazas izmaksas; 
+  Minimāls  risks  cilvēku  un 
dzīvnieku veselībai.

- Augšņu piesārņošana; 
- Nepieciešama vides situācijas kontrole

Platību 
rekultivācija

+  Organisko  vielu  un  augu  barības 
elementu atkārtota izmantošana; 
+ Mazas izmaksas; 
+  Minimāls  risks  cilvēku  un 
dzīvnieku veselībai.

- Augšņu piesārņošana; 
-  Grūtības  administrācijas  atļaujas 
iegūšanai; 
- Gruntsūdeņu piesārņošanas risks; 
- Nepieciešama vides situācijas kontrole

Platību 
apzaļumošana

+  Organisko  vielu  un  augu  barības 
elementu atkārtota izmantošana; 
+ Mazas izmaksas; 
+  Nepasliktina  lauksaimniecības 
kultūraugu kvalitāti.

- Augšņu piesārņošana; 
- Ierobežots iedzīvotāju atbalsts.

Apglabāšana + Relatīvi mazas izmaksas salīdzinot 
ar sadedzināšanu; 
+  Piesārņojošo  vielu  izslēgšana  no 
aprites. 

- Augšņu lokāla piesārņošana; 
-  Izslēdz  no  aprites  organiskās  vielas  un 
augu barības elementus; 
- Relatīvi lielas izmaksas salīdzinājumā ar 
izmantošanu augšņu mēslošanai; 
- Aizņem zināmas platības; 
- Pastāv gruntsūdeņu piesārņošanas risks.

Sadedzināšana + Enerģijas atguve; 
+ Inerti atlikumi (pelni); 
+  Piesārņojošo  vielu  izslēgšana  no 
aprites; 
+  Labi  zināma  un  atstrādāta 
tehnoloģija; 
+ Piemērota industriālajās teritorijās; 
+ Viegli kontrolējama.

- Lielas izmaksas; 
- Atmosfēras piesārņojums; 
-  Izslēdz  no  aprites  organiskās  vielas  un 
augu barības elementus; 
- Enerģijas un papildus degvielas patēriņš; 
- Ierobežots iedzīvotāju atbalsts. 

No notekūdeņu  dūņu  izmantošanas  veidiem  Latvijā  dominē  notekūdeņu  dūņu 
izmantošana  lauksaimniecībā,  kompostēšana  un  pagaidu  uzglabāšana.  Izvērtējot 
pieejamos statistikas datus, jāsecina, ka dūņu izmantošanas apjomi ir samērā stabili un 
laika gaitā mainās maz. 
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Tabula 3.22. Notekūdeņu dūņu izmantošana Latvijā, t sausnas (2008 – 2011)
Izmantošanas veids 2008 2009 2010 2011
Lauksaimniecība 5 254 6 683 9 305 8 755
Kompostēšana 2 013 3 271 2 237 1 057
Degradēto platību rekultivācija 110 70 51 11
Apzaļumošana 258 187 215 93
Apglabāšana atkritumu izgāztuvē (poligonā) 1 824 1 915 1 311 1 095
Pagaidu uzglabāšana 8 974 8 044 7 281 8 980
Citi 860 836 978 925

Kopā: 19 401 21 092 21 375 20 925

No saražotajām dūņām vislielākā daļa – 7…9 tūkst.t gadā (jeb vidēji 40% no kopā 
izmantotajām dūņām) paliek pagaidu uzglabāšanā, 5…9 tūkst.t (jeb vidēji 36%) dūņu tiek 
izmantotas  lauksaimniecībā,  bet  1…3  tūkst.t  (jeb  vidēji  10%)  –  kompostētas.  No 
kompostēšanas  apjomiem  daudz  neatpaliek  arī  atkritumu  izgāztuvēs  vai  poligonos 
apglabātie  dūņu  apjomi  –  tie  ir  1…2 tūkst.t  (jeb  vidēji  7,5%)  gadā.  Pārējos  veidos 
izmantoto dūņu daudzums no valstī kopā saražotā dūņu apjoma ir nenozīmīgs. 

Tabula 3.23. Latvijas notekūdeņu dūņu izmantošanas veidu sadalījums % (2008 – 2011)
Izmantošanas veids 2008 2009 2010 2011 Vidēji
Lauksaimniecība 27,1 31,7 43,5 41,8 36,0
Kompostēšana 10,4 15,5 10,5 5,1 10,4
Degradēto platību rekultivācija 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3
Apzaļumošana 1,3 0,9 1,0 0,4 0,7
Apglabāšana atkritumu izgāztuvē (poligonā) 9,4 9,1 6,1 5,2 7,5
Pagaidu uzglabāšana 46,3 38,1 34,1 42,9 40,4
Citi 4,4 4,0 4,6 4,4 4,4

Kaut  arī  teorētiski  saražoto  un  izmantoto  notekūdeņu  dūņu  apjomiem  būtu 
jāsakrīt, vai nevajadzētu varēt izmantot vairāk, nekā ir saražots, tomēr statistikas datos 
šāds ierobežojums praktiski neparādās. 

Tabula 3.24. Starpība starp saražoto un izmantoto dūņu apjomiem (2008 – 2011)
Gads Saražots dūņu, t sausnas Izmantots dūņu, t sausnas Starpība, t sausnas

2008 19 243 19 401 + 198
2009 22 314 21 092 - 1 222
2010 21 376 21 375 - 1
2011 19 727 20 925 + 1 198

Ja  vēl  dūņu  sausnas  masas  nelielus  zudumus  no  ražošanas  līdz  izmantošanai 
varētu skaidrot ar zudumiem transportēšanas un/vai pārkraušanas laikā, vai bioloģiskās 
sabrukšanas turpināšanos, piemēram, uzglabāšanas laikā, tad sausnas masas pieaugumu 
gan šādā veidā skaidrot  nevar  (pat  ar  dūņu samirkšanu ne),  kā arī,  ja sausnas masas 
starpība starp ražošanu un izmantošanu veido 5 – 6% no saražotās dūņu masas (kā tas ir 
2009.  un  2011.  gadā),  tad  tas  drīzāk  tomēr  liecina  par  nepietiekošu  statistikas  datu 
kvalitāti. 
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4. Galvenie piesārņotāji

4.1. Smagie metāli

Kaut  arī  viennozīmīgas  definīcijas  terminam “smagie  metāli”  nav,  par  tādiem 
lielākoties uzskata metālus, kuru blīvums pārsniedz dzelzs blīvumu – 7,87 g/cm3, retāk – 
tādus, kuru blīvums pārsniedz 5 g/cm3. 

Šī  materiāla  ietvaros  par  smagajiem  metāliem tiek  uzskatīti  sekojoši  ķīmiskie 
elementi: 

• kadmijs (Cd); 
• hroms (Cr); 
• varš (Cu); 
• dzīvsudrabs (Hg); 
• niķelis (Ni); 
• svins (Pb); 
• cinks (Zn). 

Notekūdeņu  dūņās  smagie  metāli  nonāk  no  notekūdeņiem,  kuros  tie  savukārt 
nonāk sekojošos veidos: 

• adsorbējoties no atmosfēras piesārņojuma ar nokrišņiem; 
• ieskalojoties no zemes virsmas ar lietus notekūdeņiem; 
• no industriālajiem notekūdeņiem, automazgātavām utml..

Jāpiezīmē, ka smago metālu daudzums un koncentrācija notekūdeņos un to dūņās 
ir visai atkarīga no NAI apkalpotās apdzīvotās vietas (pilsētas) izmēra – jo lielāka būs 
pilsēta, jo vairāk notekūdeņos un dūņās būs smago metālu. 

Tabula 4.1. Smago metālu emisija vidē ar notekūdeņiem, t/gadā (2007 – 2011)
Metāls 2007 2008 2009 2010 2011
Cd 0,135 0,144 0,016 0,066 0,042
Cr 3,729* 0,334 0,222 7,989* 0,473
Cu 3,725* 0,934 0,615 59,574* 1,151
Hg 0,048 0,015 0,007 3,614* 0,013
Ni 1,095 0,485 0,687 3,293* 0,609
Pb 2,771* 0,582 0,270 2,178* 0,468
Zn 8,914 3,659 4,389 74,485* 5,007
*Vērtējams piesardzīgi

Ar notekūdeņiem Latvijā vidē visvairāk nonāk cinks un varš – attiecīgi 3 – 8 un 
0,6 – 4 t/gadā. Vismazāk notekūdeņos ir dzīvsudraba un kadmija – attiecīgi 7 – 50 un 16 
– 150 kg/gadā. 
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Tabula 4.2. Smago metālu emisija ar notekūdeņu dūņām, t/gadā (2007 – 2011)
Metāls 2007 2008 2009 2010 2011
Cd 0,031 0,030 0,032 0,026 0,033
Cr 1,550 1,295 1,147 1,456 1,826
Cu 3,792 3,620 3,753 4,191 3,765
Hg 0,045 0,031 0,032 0,032 0,030
Ni 0,515 0,402 0,411 0,480 0,472
Pb 1,372 1,234 0,892 0,717 0,819
Zn 14,247 15,612 13,998 14,333 13,187

Jāsecina, ka smago metālu emisija ar notekūdeņu dūņām pēdējo 5 gadu griezumā 
ir visai konsekventa un stabila. Visvairāk dūņās ir cinka – Latvijā gada laikā saražotajās 
dūņās kopā ir 13 – 15 t cinka. Vismazāk – kadmija un dzīvsudraba, apmēram pa 30 kg 
gadā. 

Salīdzinot savā starpā smago metālu gadu vidējos daudzumus, kas nonāk vidē ar 
notekūdeņiem  vai  tie  uzkrāti  notekūdeņu  dūņu  masā,  jāsecina,  ka  dūņās  paliek 
ievērojama vai pat lielākā daļa smago metālu masas:

Tabula 4.3. Notekūdeņu dūņu saistītā smago metālu daļa notekūdeņu attīrīšanas procesā
Metāls Vidējā emisija vidē ar 

notekūdeņiem, t/gadā
Vidējā emisija vidē ar 

notekūdeņu dūņām, t/gadā
Notekūdeņu dūņās saistītā 

metālu masas daļa, %
Cd 0,081 0,030 27,0
Cr 0,343 1,455 80,9
Cu 0,900 3,824 80,9
Hg 0,021 0,034 61,8
Ni 0,719 0,456 38,8
Pb 0,440 1,007 69,6
Zn 5,492 14,275 72,2

Ja  ticēt  statistikas  datiem,  tad  vissliktāk  notekūdeņu  attīrīšanas  procesā  dūņās 
saistās kadmijs un niķelis, bet vislabāk – varš un hroms (dūņu frakcijā aiziet ~80% šo 
metālu). Tas gan mazliet atšķiras no agrāk, 2003. gadā, LLU speciālistu veikta pētījuma 
rezultātiem, saskaņā ar kuru dūņās labāk saistās hroms un svins (vairāk kā 70% no šo 
metālu  kopējā  apjoma  notekūdeņu  attīrīšanā),  bet  sliktāk  –  kadmijs,  varš  un  niķelis 
(mazāk kā 40% no šo metālu apjoma). Šī pētījuma detalizētāki rezultāti attēloti sekojošā 
tabulā: 
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Tabula 4.4. Smago metālu orientējošā bilance kopā Latvijā, % (2002)
Metāli Ieplūde ar 

notekūdeņiem, %
Izplūde (emisija) 

virszemes ūdeņos, %
Piesaiste dūņu sausnā, 

% Nesaiste, %

Cd 100 80 29 -9
Cr 100 18 115 -33
Cu 100 56 54 -10
Hg 100 22 59 +19
Ni 100 74 58 -32
Pb 100 43 68 -11
Zn 100 25 65 +10
Kopā 100 32 65 +3

Jāpiezīmē, ka šī pētījuma metodoloģija mazliet atšķiras no metodoloģijas, ar kādu 
tika  analizēti  dati  tabulā  4.3.  –  tajā  netika  ņemts  vērā  NAI  kopā  ar  notekūdeņiem 
ienākošais metālu daudzums. Katrā ziņā abas šīs tabulas – gan analīze (tabula 4.3.), gan 
pētījums (tabula  4.4.)  ir  vienisprātis  un ļauj  izdarīt  secinājumu,  ka notekūdeņu dūņas 
piesaista lielāko daļu  no notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nonākušo smago metālu masas. 

Kadmiju  (Cd) izmanto  sakausējumos,  pretkorozijas  pārklājumos,  pesticīdu  un 
krāsu  ražošanai,  keramikas  izstrādājumos,  baterijās,  kā  arī  kā  stabilizatoru  polimēros, 
pirotehnikā. 

Kadmijs  ir  viens  no  videi  bīstamākajiem  smagajiem  metāliem  un  viens  no 
kustīgākajiem metāliem augsnē. Tā kustīgums pastiprinās pat vāji skābās augsnēs. Labi 
adsorbējas uz augsnes organiskajām daļiņām. 

Salīdzinājumā ar citiem smagajiem metāliem, kadmijs augos pāriet labi, it sevišķi 
skābās augsnēs. Tā uzņemšanu kavē dzelzs, selēna, mangāna un jo īpaši pietiekama cinka 
koncentrācija augsnē. Kadmijs, salīdzinot ar varu un svinu, labāk tiek novadīts no augu 
saknēm uz to virszemes daļām. Tomēr augu reproduktīvajos un uzkrāšanas orgānos tā ir 
ievērojami mazāk nekā veģetatīvajos. Pret paaugstinātu kadmija saturu augsnē jūtīgi ir 
tauriņzieži,  salāti,  spināti,  soja,  bet  mazjūtīgi  –  tomāti  un  kāposti.  Augsta  kadmija 
koncentrācija  augsnē  kavē  augu  augšanu,  izraisa  hlorozi  (dzeltēšan)  un  nekrozi 
(atmiršanu). 

Dzīvniekiem kadmijs  ir  ļoti  toksisks,  kancerogēns,  akumulējas  organismā.  Pat 
nelieks kadmija saturs barībā aizkavē to augšanu. 

Cilvēka organismā kadmijs var nokļūt vai nu tieši ar gaisu (visai būtisks kadmija 
avots ir tabakas dūmi) un ūdeni, vai iekļaujoties barības ķēdē (augi – dzīvnieki – cilvēks 
vai augi – cilvēks). Ja ūdensvada konstrukcijā ir izmantotas cinkotas caurules, tad ūdenī 
var būt līdz pat 5 μg/l kadmija. 

Pārtikas  produktos  un  to  izejvielās  kadmijs  nonāk  galvenokārt  ar  gaisa 
piesārņojumu.
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Ar  dārzeņiem  un  graudaugiem  cilvēks  uzņem  ap  60%  kadmija.  No  pārtikas 
produktiem augsts kadmija saturs ir sēnēs, zivīs,  dzīvnieku nierēs, lapu dārzeņos u.c.. 
Parasti ar pārtiku cilvēks dienā uzņem 15 – 70 μg kadmija. Par cilvēka maksimālo dienas 
devu uzskata 70 μg kadmija, par pieļaujamo – 20 μg kadmija. 

Saindēšanās ar kadmiju pazīmes cilvēkam ir elpas trūkums, sāpes krūtīs, klepus, 
metāla garša mutē. 

Cilvēka organismā kadmijs koncentrējas galvenokārt nierēs un aknās. Tas rada 
izmaiņas DNS struktūrā. Ieelpojot ar gaisu, kadmijs var veicināt plaušu vēža attīstību. No 
organisma tas izdalās lēni – kadmija pusizvadīšanās laiks ir 7 – 30 gadi. 

Dzīvsudrabu  (Hg) izmanto  termometros,  barometros,  dzīvsudraba  lampās, 
stomatoloģijā, taisngriežos, sprāgstvielu ražošanā, krāsvielu izgatavošanā u.c.. Tas ietilpst 
arī dažu pesticīdu sastāvā. 

Augsnē dzīvsudrabs veido noturīgus savienojumus ar minerāliem komponentiem 
(dzelzs,  alumīnija  un  mangāna  oksīdiem)  un  augsnes  organiskajām  vielām.  Augsnes 
reakcija dzīvsudraba kustīgumu ietekmē maz. Tā kā dzīvsudrabs saistās augsnes cietajā 
fāzē, tā koncentrācija augsnes šķīdumā ir niecīga. Dzīvsudrabs parasti uzkrājas augsnes 
virskārtā. 

Vidē dzīvsudrabs var būt elementa (tvaika veidā atmosfērā),  savienojumu (joni 
vai ūdenī mazšķīstošas vielas) un metālorganisko savienojumu vai jonu veidā. 

Dzīvsudrabs  un visi  tā  savienojumi  ir  toksiski.  Sevišķi  toksiski ir  dzīvsudraba 
organiskie  savienojumi.  Dzīvsudrabs  ir  viens  no  tiem  atmosfēru  piesārņojošiem 
metāliem, kuru koncentrācija gaisā ir vistuvāk maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai.

Vairumam  augu  dzīvsudraba  savienojumi  ir  toksiski.  Tā  kā  daļa  no  augsnē 
esošajiem dzīvsudraba  savienojumiem ir  gaistoši,  augi  dzīvsudrabu var  uzņemt  arī  ar 
virszemes daļām. 95% no dzīvsudraba savienojumiem, ko adsorbē augi, uzkrājas saknēs. 
Augos  dzīvsudrabs  reti  pārsniedz  saturu,  kas  lielāks  par  50  μg/kg  sausnas.  Labību 
graudos dzīvsudrabs parasti ir 10 – 25 μg/kg, bet salmos – 25 – 50 μg/kg sausnas. 

Maz dzīvsudraba ir piena produktos. Pārtikā galvenais dzīvsudraba avots ir zivis. 
Rīgas jūras līcī zivis satur 13 – 560 μg/kg, bet Latvijas iekšējo ūdeņu zivis – ievērojami 
mazāk, 8 – 65 μg/kg. Pasaules veselības organizācija par galēji pieļaujamo dzīvsudraba 
koncentrāciju zivīs uzskata 1000 μg/kg. 

Cilvēka  organismā  dzīvsudrabs  nonāk,  ieelpojot  gaisu,  kā  arī  uzņemot  to  ar 
pārtiku.  Dzīvsudrabs  uzkrājas  aknās,  nierēs,  smadzeņu  audos,  ieelpotais  –  adsorbējas 
plaušās. Dzīvsudraba organiskie savienojumi ir hidrofobas vielas, tāpēc tie akumulējas 
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lipīdiem (taukiem) bagātos organisma audos. 

Maksimālais kopējais dzīvsudraba daudzums, ko cilvēks drīkst uzņemt diennaktī, 
ir ap 43 μg, bet dzīvsudraba organiskos savienojumus – ap 29 μg. 

Saindēšanās ar dzīvsudrabu pazīmes – roku drebēšana, emocionāla nestabilitāte, 
nieru funkciju, smadzeņu darbības traucējumi u.c.. Dzīvsudraba organiskie savienojumi ir 
kancerogēni, tiem piemīt arī mutagēna iedarbība. 

Svinu  (Pb) izmanto  dažādos  sakausējumos,  skābes  akumulatoros,  elektrisko 
kabeļu  apvalkos,  munīcijas  ražošanā  (lodes,  skrotis),  kā  arī  ķīmiskās  rūpniecības 
aparatūras, aizsargierīču pret radioaktīvā un rentgena starojuma ražošanai. Svina avoti var 
būt  arī  glazēti  keramikas  izstrādājumi,  konservu  kārbu  pārklājumi,  dažādas  emaljas. 
Agrāk svins lielos daudzumos tika izmantots arī benzīna antidetonatora – tetraetilsvina 
iegūšanai. Svins ir piektais visplašāk izmantotais metāls pasaulē. 

Svins  ir  viens  no  vismazāk  kustīgajiem  metāliem  augsnē.  Vienādos  vides 
apstākļos  (pH,  molaritāte)  svins  ir  100  reižu  mazāk  kustīgs  nekā  kadmijs.  Svina 
kustīgumu  maz  ietekmē  augsnes  reakcija.  Ar  fosfātiem  un  sulfātiem  svins  veido 
mazšķīstošus kompleksus savienojumus. Augsnes organiskās vielas un māla daļiņas labi 
adsorbē svinu, tāpēc tas uzkrājas virsējā horizontā. Tā rezultātā šie savienojumi var tikt 
pakļauti kā ūdens, tā vēja erozijai. 

Tā  kā  svins  augsnē  ir  mazkustīgs,  augi  to  uzņem maz.  Tas  ir  metāls,  kas  no 
saknēm  vismazāk  nonāk  auga  virszemes  daļās.  Svina  organiskie  savienojumi  ir 
ievērojami kustīgāki un toksiskāki. 

Cilvēka organismā svins nonāk, galvenokārt ieelpojot tā putekļus un uzņemot ar 
pārtiku un ūdeni. Tikai 5 – 10% no tā svina daudzuma, ko cilvēks uzņem, tiek asimilēts 
organismā, no kura lielākā daļa uzkrājas kaulos, pēc tam pāriet asinīs. Bez tam, svins var 
akumulēties  matos,  aknās,  tas  izsauc funkcionālas  izmaiņas  centrālajā  un veģetatīvajā 
nervu sistēmā, negatīvi ietekmē asins sastāvu. Ilgstošs kontakts ar svinu cilvēkam var 
izraisīt anēmiju. 

Saindēšanās ar svinu simptomi ir sekojoši: sāpes kuņģī, vemšana, svara zudums, 
notievēšana. 

Pieļaujamā svina uzņemšanas deva cilvēkam nedēļā ir 25 μg uz 1 kg ķermeņa 
svara. 
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Hroms (Cr) ir septītais izplatītākais elements uz zemes. To izmanto metalurģijā 
dažādu sakausējumu iegūšanai, pret koroziju izturīga tērauda ražošanai, metālu virsmas 
pārklāšanai (hromēšanai).  Turklāt hroma savienojumus izmanto krāsvielu un pigmentu 
ražošanai, ādas apstrādē, koksnes konservēšanā u.c.. 

Augsnē hroms var atrasties trīsvērtīga katjona vai sešvērtīga anjona veidā. Hroma 
kustīgums  augsnē  ir  samērā  zems.  Trīsvērtīgie  hroma  savienojumi  augsnē  veido 
kompleksus savienojumus ar māla daļiņām. Sešvērtīgie hroma savienojumi vāji saistās ar 
organiskiem un minerāliem koloīdiem, tāpēc tie ir sastopami augsnes šķīdumā. 

Augsnēs ar mazu organisko vielu saturu un sārmainu reakciju sešvērtīgie hroma 
savienojumi var saglabāties ilgi. Organisko vielu klātbūtnē sešvērtīgie hroma savienojumi 
var reducēties par trīsvērtīgajiem. 

Trīsvērtīgais hroms ir mikroelements,  kas pastāvīgi atrodas augu, dzīvnieku un 
cilvēku šūnu sastāvā. Gan dzīvnieku, gan cilvēku organismos hroms piedalās galvenokārt 
ogļhidrātu un olbaltumvielu maiņas procesos. 

Augos hroms uzkrājas galvenokārt saknēs un maz nonāk auga virszemes daļās. 

Sešvērtīgie hroma savienojumi ir toksiski un kancerogēni, tie var izsaukt arī DNS 
struktūras  bojājumus.  Šiem  savienojumiem  raksturīga  arī  aerosolu  veidošanās,  kas 
iedarbojas  uz  elpošanas  ceļiem,  var  radīt  gļotādu iekaisumu,  bet  hroniskas  iedarbības 
gadījumā – arī plaušu vēža attīstību. 

Hroma savienojumiem nav raksturīga bioakumulācija dzīvajos organismos, un tie 
ātri tiek izvadīti no organisma. 

Cilvēku pārtikā atsevišķos gadījumos novēro hroma deficītu. Cilvēkam ar pārtiku 
dienā būtu vēlams uzņemt 50 – 200 μg hroma. 

Varš (Cu) tiek plaši izmantots elektrotehnikā (apmēram puse no visa iegūtā vara 
daudzuma),  sakausējumos  (misiņš,  bronza).  Vara  savienojumus  izmanto  kā  biocīdus 
lauksaimniecībā,  koksnes  aizsardzībai,  ādas  un  dabīgā  zīda  ražošanā.  Tā  kā  varš  ir 
izturīgs pret koroziju, tas tiek plaši izmantots arī dažādu cauruļu izgatavošanai. 

Augsnē  varš  saistās  ar  organisko  vielu  un  māla  daļiņām,  dzelzs  un  mangāna 
oksīdiem,  veidojot  metālorganiskus  savienojumus.  Kustīgā  vara  daudzums  augsnē  ir 
apgriezti proporcionāls organisko vielu saturam. Minerālaugsnēs vara saturs ir atkarīgs 
no granulometriskā  sastāva – t.i.  māla  augsnēs tā ir  vairāk.  Vara savienojumi augsnē 
migrē maz. 
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Vara  komplekso  savienojumu  toksiskums  parasti  ir  ievērojami  zemāks,  nekā 
brīviem vara joniem. Galvenais faktors, kas nosaka komplekso savienojumu veidošanos 
ar vara joniem, ir humusvielas. 

Varš ir mikroelements, kurš piedalās augu barošanās, fotosintēzes un elpošanas 
procesos,  paaugstina  ziemcietību  un  sausumizturību,  palielina  augu  pretošanās  spēju 
sēnīšu slimībām. Lielākā daļa vara atrodas saknēs un nepāriet uz auga virszemes daļām. 
Vara uzņemšana ir atkarīga no augsnes reakcijas, kas kontrolē tā jona aktivitāti augsnes 
šķīdumā. Cinks, kalcijs, kālijs un slāpeklis kavē vara uzņemšanu augos. 

Arī  cilvēka  un  dzīvnieku  organismos  varš  piedalās  daudzās  fizioloģiskās 
funkcijās. Tas ir nepieciešams vairāk kā 30 fermentu darbībai. 

Saindēšanās  ar  varu  notiek  reti,  jo  tā  lielākais  daudzums  tiek  izvadīts  no 
organisma. Lielas vara savienojumu devas rada tipiskas akūtas intoksikācijas pazīmes – 
vemšana, caureja, kuņģa muskulatūras krampjus, aknu un nieru bojājumus. 

Arī vara trūkums cilvēka organismā var izraisīt patoloģiskas izmaiņas – anēmiju, 
dažādus vielmaiņas traucējumus u.c.. 

Galvenie vara avoti cilvēka pārtikā ir gaļas produkti (27% no kopējā patēriņa), 
graudi (28%), augļi un dārzeņi (21%), piena produkti (13%). 

Pieaugušam cilvēkam dienā nepieciešamais vara daudzums ir 1,5 – 3 mg.

Niķelis  (Ni) tiek plaši  izmantots dažādu sakausējumu ražošanā (galvenokārt  ar 
varu, hromu un cinku). To lieto arī dzelzs (tērauda) izstrādājumu leģēšanai un to virsmas 
pārklāšanai pretkorozijas nolūkos (niķelēšanai). Bez tam niķeli izmanto galvenotehnikā, 
keramisko  materiālu,  krāsvielu  pigmentu  un  sārma  (Ni-Cd)  bateriju  ražošanā,  kā  arī 
atomreaktoros un kā katalizatoru ķīmiskajā rūpniecībā. 

Notekūdeņu  dūņās  niķelis  nonāk  kā  ar  sadzīves,  tā  ar  rūpnieciskajiem 
notekūdeņiem.  Vidē,  un  līdz  ar  to  arī  dūņās,  niķelis  var  nokļūt  arī  no  atmosfēras  ar 
akmeņogļu un naftas sadegšanas produktu starpniecību. 

Niķelis  augsnē  ir  kustīgs  elements,  viegli  migrē  un  labi  pāriet  augos.  Tā 
kustīgums  palielinās  skābās  augsnēs.  Niķelis  veido  kompleksus  savienojumus  ar 
organiskajām vielām, kā arī ar dzelzs un mangāna hidroksīdiem. Lielāks niķeļa saturs ir 
augsnēs, kas veidojušās uz mālainiem cilmiežiem. 

Niķelis ir mikroelements, kas augos veicina slāpekļa apmaiņu, ietekmē biomasas 
veidošanos,  piedalās  dažādos  fermentatīvajos  procesos  u.c..  Dažām  labībām  (mieži, 
auzas) daļa niķeļa pirms ražas novākšanas pāriet graudos. Kobalta, vara, dzelzs un cinka 
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klātbūtne augsnē kavē niķeļa uzņemšanu augos. 

Dzīvnieku  organismos  niķelis  atrodas  galvenokārt  aknās,  ādā  un  iekšējās 
sekrēcijas dziedzeros. Tas aktivizē fermentu darbību un ietekmē oksidēšanās procesus. 
Niķeļa  trūkums  dzīvnieka  organismā  izsauc  dzelzs  uzņemšanas  un  aknu  darbības 
traucējumus.  Liellopiem,  aitām un cūkām toksiskuma risks  parādās,  ja  tie  regulāri  ar 
pārtiku uzņem 50 mg/kg niķeļa dienā. 

Metālisks niķelis ir tipisks alergēns, kas izraisa reakcijas uz ādas. Tas var būt arī 
astmas attīstības riska faktors. 

Cilvēkam dienā normāli jāuzņem ap 35 μg niķeļa, bet akūta saindēšanās iestājas, 
uzņemot 250 mg šī metāla šķīstošu sāļu formā. 

Cinks  (Zn) sastopams  pretkorozijas  pārklājumos  (piemēram,  cinkotais  skārds), 
dažādos  sakausējumos  (ar  svinu,  varu),  to  izmanto  pusvadītājos,  tekstila  un 
farmaceitiskajā  rūpniecībā,  insekticīdu  ražošanā,  kā  arī  kā  reducētāju  ķīmiskajā 
rūpniecībā. 

Ievērojams  cinka  avots  notekūdeņos  vēsturiski  ir  bijušas  nolietotas  cinka 
ūdensvada caurules, kā arī rūpniecība. 

Augsnē cinks ir viens no kustīgākajiem elementiem, it sevišķi skābā vidē. Tas ir 
vislabāk  šķīstošais  smagais  metāls,  tāpēc  ar  cinku  piesārņotās  augsnes  ir  spējīgas 
pašattīrīties.  Cinku  viegli  adsorbē  māla  minerāli  (skābā  vidē)  un  organiskās  vielas 
(bāziskā  vidē),  tas var  viegli  veidot  kompleksos  savienojumus  ar  dzelzs  un alumīnija 
hidroksīdiem. 

Augos  cinks  piedalās  bioķīmiskajos  procesos,  kas  saistīti  ar  oksidēšanās  – 
reducēšanās  reakcijām,  olbaltumvielu,  ogļhidrātu  un  citu  svarīgu  vielu  sintēzi.  Cinks 
pozitīvi ietekmē augu noturību pret aukstumu un sausumu. 

Augu sausnā normāli ir 10 – 20 mg/kg cinka; tā uzņemšanu kavē kadmija, vara un 
dzelzs savienojumu klātbūtne augsnē. 

Vairākums augu labi pielāgojas palielinātam cinka saturam augsnē. Visjūtīgākās 
kultūras  ir  bietes  un  spināti.  Ja  augnsē  cinka  ir  par  maz,  augiem  rodas  hloroze 
(dzeltēšana), kavējas augšana un veidojas kroplīgas saknes. 

Dzīvnieku organismā cinks ietekmē augšanu, vairošanās funkcijas, t.sk. embriju 
attīstību,  imūnsistēmas  nostiprināšanos,  normālu  maņu  orgānu  un  nervu  sistēmas 
funkcionēšanu. Cinks kavē vara uzņemšanu, kā arī samazina niķeļa un kadmija toksisko 
iedarbību. 
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Cilvēka  organismā  cinks  ietilpst  svarīgāko  fermentu  sastāvā,  piedalās 
olbaltumvielu  apmaiņas,  ribonukleīnskābes  sintēzē  un  citos  procesos,  kā  arī  bremzē 
kadmija kaitīgo ietekmi. 

Cinks uzkrājas kaulos,  aknās un nierēs.  Cilvēks  visvairāk uzņem šo metālu ar 
gaļas un graudu produktiem, attiecīgi 41 un 22% no kopējā uzņemtā cinka daudzuma; 
vidēji cilvēkam diennaktī jāuzņem ne vairāk kā 15 mg cinka. Pārtika vidēji sastāda 60 – 
70% no kopējā uzņemtā cinka daudzuma. 

Pārāk daudz cinka cilvēka organismā nelabvēlīgi ietekmē sirdsdarbību un asins 
sastāvu, turpretim cinka trūkums kavē organisma augšanu un dzimumattīstību. 

Augsnes  monitorings,  kas  veikts  platībās,  kurās  iestrādātas  notekūdeņu  dūņas, 
diezgan viennozīmīgi  parāda smago metālu satura pieaugumu dūņu iestrādes rezultātā 
(sk. tabulas 4.6 un 4.8.). 

Latvijas Lauksaimniecības Universistātes speciālisti ir veikuši divus novērojumu 
ciklus – vienu 1995. – 1999. gados un otru 2000. – 2002. gados. To rezultāti,  kā arī 
monitoringa vietu raksturojumi, apokopoti sekojošās tabulās. 
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Tabula 4.5. Notekūdeņu dūņu monitoringa vietu raksturojums pirmā cikla  
pētījumam (1995 – 1999)

Monitoringa vietas Augsnes
Dūņu ražotne

Dūņu 
sausnas 

deva, t/haNosaukums Atrašanās vieta Tips un 
apakštips

Granulometriskā 
sastāva grupa

Hapaka grāvis Babītes novads Velēnpodzolēta 
glejota Smilts NAI 

“Daugavgrīva” 23,5

Pluģi Babītes novads Velēnpodzolēta 
glejota Smilts NAI 

“Daugavgrīva” 14,1

Krājlaukums Mārupes novads Velēnpodzolēta 
glejota Smilts NAI 

“Daugavgrīva” 12,5

Saulgoži Mārupes novads Velēnpodzolēta 
glejota Smilts NAI 

“Daugavgrīva” 14,1

Zariņi Cenu pag., 
Ozolnieku novads Velēnglejota Mālsmilts Ozolnieku 

NAI 23,5

Īves Balvu pag., Balvu 
novads Velēnglejota Mālsmilts Balvu pilsētas 

NAI 17,5

Kalnmuiža Stalbes pag., 
Pārgaujas novads

Velēnpodzolēta 
glejota Smilšmāls Cēsu pilsētas 

NAI 13,5*

*Dūņu – zāģu skaidu komposts

Tabula 4.6. Smago metālu satura izmaiņas augsnē pēc notekūdeņu dūņu iestrādes pirmā 
cikla pētījumā, mg/kg (1995 – 1999) 

Monitoringa vieta Noteikšanas laiks* Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Hapaka grāvis A
B

0,06
0,25

28
28

6,6
12

-
-

0,4
8,4

6,6
15

5,2
14

Pluģi A
B

0,06
0,06

0,5
3,0

3,0
4,8

-
-

0,8
2,0

4,6
5,8

13
21

Krājlaukums A
B

0,38
0,47

13
18

4,8
7,2

-
-

12
18

15
18

40
52

Saulgoži A
B

0,12
0,19

5,3
5,3

3,1
4,4

0,01
0,05

2,3
2,3

3,9
7,8

7,5
16

Zariņi A
B

0,07
0,10

7,0
5,4

3,7
3,4

0,02
0,02

4,1
4,2

3,4
5,1

8,3
10

Īves A
B

0,15
0,13

12
14

6,9
9,3

0,04
0,04

7,3
8,6

9,0
10

24
30

Kalnmuiža A
B

0,05
0,04

17
17

5,8
9,3

0,03
0,03

11
11

9,4
8,7

33
32

*A – pirms dūņu iestrādes; B – pirmajā gadā pēc dūņu iestrādes
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Tabula 4.7. Notekūdeņu dūņu monitoringa vietu raksturojums
 otrā cikla pētījumam (2000 – 2002)

Rādītāji Novērojumu vietu pieņemtie nosaukumi
Kalnmuiža Lagatas Pēterlauki

Atrašanās vieta Stalbes pag., Pārgaujas 
novads

Mārupes novads Platones pag., Jelgavas 
novads

Augsnes tips, apakštips Velēnpodzolētā virsēji 
glejota

Velēnpodzolēta glejota Reliktkarbonātiskā 
brūnaugsne

Granulometriskais 
sastāvs Mālsmilsts Saistīga smilts Māls

Iestrādātā dūņu sausnas 
masa, t/ha

10 15 21*

Dūņas iestrādātas: 2000. gada rudenī 2000. gada rudenī 2001. gada vasarā

Vietas tālākā 
apsaimniekošana:

2001. gada pavasarī zem 
virsauga iesēts 

daudzgadīgo zāļu 
maisījums, virsaugs un 
zelmenis apganīts sējas 

gadā. 2002. gadā 
teritorija izmantota kā 

kultivētas ganības.

2001. gadā audzēti 
mieži, 2002. gadā – 
vasaras rapsis sēklu 

ieguvei.

2001. gadā iesēti ziemas 
kvieši, kas auguši šajā 
platībā arī 2002. gadā.

*Dūņu – zāģu skaidu komposts

Tabula 4.8. Smago metālu satura izmaiņas augsnē pēc notekūdeņu dūņu iestrādes otrā  
cikla pētījumā, mg/kg (2000 – 2002)

Monitoringa vieta Noteikšanas laiks* Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Kalnmuiža A
B

0,07
0,08

17
18

1,0
1,3

0,02
0,03

18
25

13
8

24
22

Lagatas A
B

0,04
0,08

13
18

0,8
0,8

0,02
0,04

8,8
10

8,4
5,2

5,3
12

Pēterlauki A
B

0,09
0,08

36
47

8,3
13

0,04
0,06

37
41

9,8
8,3

46
53

Vidēji A
B

0,07
0,08

22
28

3,4
5,0

0,03
0,04

21
25

10
7

25
29

*A – pirms dūņu iestrādes, B – pēc dūņu iestrādes

Otrā cikla pētījuma ietvaros tika noteikta arī smago metālu koncentrācija drenu 
noteces un pazemes ūdeņos. Rezultāti apkopoti sekojošā tabulā: 
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Tabula 4.9. Smago metālu vidējais saturs drenu noteces 
un pazemes ūdeņos, μg/l (2000 – 2002)

Monitoringa vieta Noteikšanas laiks* Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Kalnmuiža
A
B
C

-
0,41
0,12

-
5,6
1,6

-
33
2,8

-
0,25
0,04

-
18
1,6

-
17
2,8

-
330
80

Lagatas
A
B
C

1,3
0,24
0,08

1,7
16

0,57

9,7
34
3,7

0,10
0,23

<0,04

5,0
17

<0,5

5,4
13

0,33

40
160
<10

Pēterlauki
A
B
C

<0,04
<0,04
<0,19

<0,3
0,8
1,8

2,5
10
1,4

<0,04
<0,04
<0,04

15
0,9
1,0

<0,3
<0,3
<0,3

<10
<10
<10

*A – pirms dūņu iestrādes, B – pirmajā gadā pēc dūņu iestrādes, C – otrajā gadā pēc dūņu iestrādes

Izvērtējot pētījuma rezultātus, jāsecina, ka smago metālu saturam drenu noteces 
un  pazemes  ūdeņos  ir  tendence  laika  gaitā  samazināties.  Tas  nozīmē,  ka  viegla 
granulometriskā sastāva augsnēs pirmajā gadā pēc dūņu iestrādes pastiprināti izskalojas 
tā smago metālu daļa, kas netiek saistīta augsnes adsorbcijas kompleksā. 

4.2. Organiskie piesārņotāji

Organiskie  piesārņotāji  notekūdeņu  dūņās  visnotaļ  atšķiras  no  organiskajiem 
piesārņotājiem notekūdeņos  – ja  notekūdeņos lielākoties  parādās  un tiek  noteikti  tādi 
savienojumi  kā  hloroforms,  formaldehīds,  fenoli,  monoaromātiskie  ogļūdeņraži  jeb 
BTEX (benzoli, toluoli, etilbenzoli un ksiloli) un naftas produkti, tad notekūdeņu dūņās 
galvenokārt  ir  sastopami  noturīgie  organiskie  piesārņotāji  (NOP).  Jāpiezīmē,  ka 
notekūdeņos  sastopamie  organiskie  piesārņotāji  (izņemot  BSP-5 un ĶSP,  kas  faktiski 
vairāk  raksturo  bioloģiski  un  ķīmiski  noārdāmo  organisko  vielu  kopējo  daudzumu) 
lielākoties klasificējas kā ūdens videi bīstamas vai ļoti bīstamas vielas, kā arī prioritāras 
vielas, kuru emisija ūdeņos ir jāsamazina. 

Tabula 4.10. Organisko piesārņotāju emisija vidē
 ar notekūdeņiem Latvijā, kg/gadā (2009 – 2012) 

Viela 2009 2010 2011 2012
BTEX - 0,002 0,003 2,9

Formaldehīds 1 651,8 1 881,6 127,5 1 544,8
Hloroforms - - 5,95 6,4

Fenoli 159,7 173,0 28,4 128,0
Naftas produkti 21 478,9 11 809,0 36 506,2 15 152,3

NOP ir cilvēkiem un dzīvniekiem kaitīgas organiskās vielas, kam piemīt toksiskas 
īpašības  un bioakumulācijas  potenciāls,  un kas  savas  ķīmiskās  noturības  dēļ  dzīvajos 
organismos  un/vai  dabā  spēj  saglabāties  gadu  desmitiem  ilgi,  turklāt  vēju  un  ūdens 
kustības rezultātā var pārvietoties ļoti lielos attālumos. Daļa NOP savienojumu ir tādi, 
kuru  molekulas  satur  halogēnu  elementu  (galvenokārt  hlora,  retāk  –  broma)  atomus. 
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Daudzos gadījumos sevišķi toksiski ir polihloraizvietotie organiskie savienojumi. 

Latvijā ir aktuāli sekojoši NOP:
• DDT; 
• Lindāns; 
• Toksafēns;
• Polihlorētie bifenili (PHB); 
• Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO); 
• Polihlorētie dibenzodioksīni jeb dioksīni (PHDD); 
• Polihlorētie dibenzofurāni jeb furāni (PHDF).

Galvenais  starptautiskais  normatīvais  akts  par  NOP ir  23.05.2001.  Stokholmas 
konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, kas stājās spēkā 2004. gada 
17. maija (ratificēta Latvijas Republikas Saeimā 2004. gada 28. oktobrī).  Konvencijas 
mērķis ir pasargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no NOP, ierbežojot to izmantošanu, 
nodrošinot drošu un neatgriezenisku utilizāciju un samazinot nekontrolētās NOP emisijas 
vidē. 

NOP aprite  vidē un pārtikas  ķēdēs  diemžēl  nav vēl  izpētīta  tik  labi,  kā  tas  ir 
smago metālu gadījumā. 

Augsnē  nokļuvušo  NOP  stabilitāte  ir  atkarīga  no  atsevišķu  savienojumu 
pussabrukšanas perioda – laika vienības, kurā noārdās puse no augsnē nokļuvušā NOP 
masas.  Pussabrukšanas  periodi  dažādiem  NOP  ir  ļoti  atšķirīgs,  tas  var  ilgt  līdz  pat 
vairākiem  desmitiem  gadu.  Pussabrukšanas  periods  ir  lielāks  savienojumiem  ar  lielu 
molmasu – šie savienojumi ir stabilāki. Vieglāk noārdās tie NOP, kas atrodas augsnes 
šķīdumā vai tvaika fāzē. Tie savienojumi, kas ir saistījušies ar augsnes cieto fāzi, vai, jo 
īpaši, ar augsnes organiskajām vielām, ir daudz stabilāki. 

Organiskos savienojumus pēc stabilitātes iedala: 
• Stabili (pussabrukšanas periods – 100 dienas un vairāk); 
• Vidēji stabili (15 – 100 dienas); 
• Mazstabili (mazāk par 15 dienām). 

No  augsnes  izskalojas  tikai  tie  NOP,  kuru  molmasa  ir  neliela.  Izskalošanās 
samazinās,  ja augsnē ir  liels  organisko vielu saturs.  Tā kā NOP koncentrējas augsnes 
virsējā daļā, tie var pārvietoties ar virszemes noteci. 

Augos NOP var nokļūt  gan caur saknēm, gan caur virszemes daļām. Uz auga 
virsmas tie nokļūst ar nokrišņiem vai iztvaikojot no augsnes virskārtas. Sakarā ar to, ka 
augsnē šie savienojumi nav kustīgi, caur saknēm tie augos nokļūst maz. 

Mājlopi uzņem NOP ar lopbarību, kā arī ganībās ar augsnes daļiņām. Lielākajai 
daļai NOP pārnese uz augiem ir niecīga, tāpēc cilvēki tos galvenokārt uzņem ar dzīvnieku 
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valsts produktiem. 

Diemžēl  Latvijā  nenotiek  sistemātiska  vai  regulāra  šo  organisko  piesārņotāju 
noteikšana  notekūdeņu  dūņās,  līdz  ar  to  arī  nav  nekādas  ilgtermiņa  statistikas  par  to 
apjoma dinamiku dūņās. Ir pieejami tikai epizodiski atsevišķu pētījumu dati. 

Polihlorētie  bifenili  (PHB) ir  hlororganiskie  savienojumi  uz  bifenila  bāzes. 
Atkarībā  no  hlora  atomu  skaita  un  izvietojuma  konkrētā  savienojuma  molekulā,  ir 
iespējami 209 dažādi vielu varianti – izomēri. 

Attēls 4.1. Polihlorētā bifenila molekulas struktūrformulas piemērs

PHB ir nedegoši, labi dielektriķi, bioloģiski inerti, stabili pret oksidētāju, skābju 
un sārmu iedarbību, kā arī slikti šķīstoši ūdenī. Šo īpašību dēļ PHB tiek izmantoti  kā 
izolatori transformatoros un kondensatoros, kā arī – kā eļļas hidrauliskajās iekārtās utml.. 
Tos lieto arī smērvielu, koksnes aizsardzības līdzekļu, krāsu, polimēru, papīra ražošanā 
u.c.. 

Galvenie PHB avoti dūņās – rūpnieciskie notekūdeņi un noplūdes, kas satur eļļas, 
smērvielas un citus PHB saturošus maisījumus. 

PFB savienojumiem piemīt lipofilas īpašības (laba šķīdība taukos), kuru dēļ tie 
tiecas  koncentrēties  dūņās  un  augsnes  organiskajās  vielās.  PHB  ilgstoši  saglabājas 
augsnē, jo to kustīgums un bionoārdīšanās potenciāls ir ļoti zemi, un šie savienojumi cieši 
saistās ar augsnes cieto fāzi. PHB pussabrukšanas periods, atkarībā no konkrētā izomēra, 
var svārstīties no 1,3 līdz 3 gadiem. 

Paaugstinātā temperatūrā sadegot, PHB var veidot sevišķi toksiskus savienojumus 
– dioksīnus, tādēļ šos savienojumus var pieņemt par dioksīnu piesārņojuma marķieri. 

PHB ir gaistoši, vidē izplatās galvenokārt pa gaisu. Taču, pieaugot savienojuma 
hloraizvietošanas pakāpei, tā gaistamība samazinās. 
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Kultūraugos  labāk  akumulējas  PHB  ar  mazu  hloraizvietošanas  pakāpi.  PHB 
savienojumi ir konstatēti burkānu mizā, kur ir vairāk lipīdu, kā arī kartupeļu bumbuļu 
mizā. PHB savienojumi nav atrasti salātos, spinātos, cukurbietēs un miežos. 

Tā  kā  PHB  labi  šķīst  taukos  un  lēni  izdalās  no  organisma,  iespējama  šo 
savienojumu biokoncentrēšanās barības ķēdes pēdējā posmā – cilvēkos. Zviedrijā veiktie 
pētījumi  liecina,  ka,  izmantojot  dūņas  augšņu  mēslošanai  ganībās,  var  nedaudz 
palielināties PHB koncentrācija piena produktos un gaļā (attiecīgi par 0,1 un 0,5%). No tā 
var secināt, ka dūņu izcelsmes PHB uz cilvēku ir niecīga. Par to liecina arī tas, ka dūņu 
izcelsmes PHB saturs gaļā un piena produktos parasti nepārsniedz 1% no tā kopējā satura 
šajos pārtikas produktos. 

Cilvēkiem,  uzņemot  PHB ar  pārtiku,  tas  ir  akūti  maztoksisks,  bet  bīstamas  ir 
hroniskas  iedarbības  sekas.  Pētījumi  rāda,  ka  PHB  savienojumi  uzskatāmi  par 
kancerogēnām  vielām,  jo  ļaundabīgo  audzēju  izplatība  ievērojami  paaugstinājusies 
strādājošiem, kuriem darba vidē bijusi saskare ar PHB. 

Bērniem, kuriem (vai kuru vecākiem) ir bijusi saskare ar PHB, pavājinās spēja 
iegaumēt  informāciju  un  mācīšanās  spēja.  Var  parādīties  arī  neirotoksisku  vielu 
iedarbības efekti. 

Tabula 4.11. PHB koncentrācijas notekūdeņu sausnā, μg/kg

Izomēra Nr.
Rīgas NAI Stokholmas NAI

Vidēji 1999-
2001. g. Vidēji 2005.g. Svārstības* Vidēji 2003. g. Svārstības*

28 21 20 1 – 49 7 <2 – 11
52 17 12 1 – 47 8 <2 – 12
101 27 12 1 – 87 10 5 – 14
118 47 14 1 – 179 6 4 – 8
138 31 12 1 – 106 17 9 – 23
153 23 13 1 - 75 15 10 – 20
180 10 4 1 – 22 8 5 – 13

Summāri 177 87 19 – 533 71 50 – 95
*Koncentrācijas atsevišķos dūņu paraugos
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Tabula 4.12. PHB septiņu izomēru summārās koncentrācijas dažu Latvijas pilsētu  
notekūdeņu dūņu sausnā, μg/kg

NAI Vidēji 1999 – 2000. g. Vidēji 2005. g. Svārstības*
Daugavpils - 133 -
Liepāja 108 62 37 – 237
Rēzekne 46 60 38 – 60
Jelgava 26 - 7 – 70
Dobele - 34 -
Cēsis 53 27 17 – 85
Saldus - 49 -
Tukums - 19 -
Valmiera - 23 -
*Summārās koncentrācijas atsevišķos dūņu paraugos

Polihlorētie  dibenzodioksīni  (PHDD)  un  dibenzofurāni  (PHDF) sastāv  no  2 
hloraizvietotiem benzola gredzeniem, kas savā starpā saistīti ar dioksīna (divi skābekļa 
atomi) vai furāna (viena skābekļa atoms) ciklu. Līdzīgi kā PHB, arī šiem savienojumiem 
ir iespējama liela daudzveidība atkarībā no hlora atomu skaita un izvietojuma molekulā – 
kopā eksistē 210 dažādi izomēri (75 PHDD un 135 PHDF savienojumi). 

a) b)

Attēls 4.2. Polihlorētā dioksīna (a) un polihlorētā furāna (b) molekulu 
struktūrformulu piemēri

Dioksīni un furāni nekad nav ražoti lielos daudzumos, jo to izmantošana ir ļoti 
ierobežota (galvenokārt laboratorijās), tomēr rūpnieciskajos procesos un arī sadzīvē tie 
var niecīgos daudzumos veidoties kā blakusprodukti:

• jebkuros degšanas procesos, ja pieejams hlors – atkritumu, šķidrā un cietā 
kurināmā (degviela, akmeņogles, koksne) dedzināšana, ugunsgrēks utml.; 

• termiskos  procesos,  kurus  izmanto  metāla  kausēšanā,  krāsaino  metālu 
apstrādē, elektriskā loka krāsnīs.;

• dažādos ķīmiskās rūpniecības procesos – pesticīdu un herbicīdu ražošanā, 
hlorēto fenolu ražošanā u.c..

Dūņās dioksīni un furāni var nonākt kā ražošanas blakusprodukti ar rūpnieciskiem 
notekūdeņiem, kā arī no autotransporta, asfalta ražotnēm, termoelektrocentrālēm, kā arī, 
ievadot  kanalizācijas  sistēmā  lietus  notekūdeņus,  kas  noskalo  uz  ielām  un  ceļiem 
nogulsnējušos dioksīnus un furānus putekļu veidā. 
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Šie  savienojumi  ir  fizikāli,  ķīmiski  un  bioloģiski  stabili,  tiem piemīt  izteiktas 
lipofilas īpašības. Tiem ir tieksme koncentrēties dūņās un augsnes organiskajās vielās, 
lielākoties  augsnes  virskārtā.  Pilsētu  augsnēs  šo  vielu  piesārņojums  ir  augstāks  nekā 
lauku apvidos. 

Tā kā dioksīni un furāni ir izteikti lipofili, to izskalošanās no augsnes ar ūdeņiem 
ir ļoti vāja. Augos tie nonāk galvenokārt caur lapām ar nokrišņiem un putekļiem. Caur 
saknēm šīs vielas tiek uzņemtas daudz mazāk. 

Dioksīni un furāni ir ļoti stabili: augsnē šo vielu pussabrukšanas periods ir vairāk 
nekā 10 gadu, ūdenstilpju nogulumos – līdz 12 gadiem. 

Dioksīni  un  furāni  ir  toksiski.  Šie  savienojumi  pat  ļoti  nelielos  daudzumos 
ietekmē  ādas  pigmentāciju  un  aknas.  Tie  ir  kancerogēni,  uzkrājas  organismā. 
Pussabrukšanas periods cilvēka organismā ir apmēram 6 gadi. 

Cilvēki  var  nonākt  saskarsmē  ar  dioksīniem  un  furāniem  dažādos  veidos, 
visbiežāk ieelpojot kopā ar gaisu vai uzņemot ar pārtiku – lipofilo īpašību dēļ šīs vielas 
koncentrējas dzīvnieku taukos un pienā. 

Ar dūņām mēslotajās ganībās šie savienojumi mājdzīvniekos var nonākt, norijot 
augsnes daļiņas. Dzīvnieku vielmaiņas procesā tie nenoārdās, bet uzkrājas taukos vai tiek 
izvadīti ar pienu. 

No  visiem  210  dioksīnu  un  furānu  izomēriem  par  toksiskiem  uzskata  17 
savienojumus (7 dioksīnu un 10 furānu izomēri). Vislielākais toksiskums piemīt 2,3,7,8 – 
tetrahlordibenzodioksīnam. 

Tabula 4.13. Toksiskākie dioksīnu un furānu izomēri
Izomērs Apzīmējums (angl.) TEKV

Tetrahlordibenzodioksīns 2,3,7,8 2,3,7,8 – TCDD  1
Pentahlordibenzodioksīns 1,2,3,7,8 1,2,3,7,8 – PeCDD 0,5
Heksahlordibenzodioksīns 1,2,3,4,7,8 1,2,3,4,7,8 – HxCDD 0,1
Heksahlordibenzodioksīns 1,2,3,7,8,9 1,2,3,7,8,9 – HxCDD 0,1
Heksahlordibenzodioksīns 1,2,3,6,7,8 1,2,3,6,7,8 – HxCDD 0,1
Heptahlordibenzodioksīns 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD 0,01
Oktahlordibenzodioksīns OCDD 0,001
Tetrahlordibenzofurāns 2,3,7,8 2,3,7,8 – TCDF 0,1
Pentahlordibenzofurāns 2,3,4,7,8 2,3,4,7,8 – PeCDF 0,5
Pentahlordibenzofurāns 1,2,3,7,8 1,2,3,7,8 – PeCDF 0,01
Heksahlordibenzofurāns 1,2,3,4,7,8 1,2,3,4,7,8 - HxCDF 0,1
Heksahlordibenzofurāns 1,2,3,7,8,9 1,2,3,7,8,9 - HxCDF 0,1
Heksahlordibenzofurāns 1,2,3,6,7,8 1,2,3,6,7,8 - HxCDF 0,1
Heksahlordibenzofurāns 2,3,4,6,7,8 2,3,4,6,7,8 - HxCDF 0,1
Heptahlordibenzofurāns 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF 0,01
Heptahlordibenzofurāns 1,2,3,4,7,8,9 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF 0,001
Oktahlordibenzofurāns OCDF 0,001
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Dioksīnu un furānu riska novērtēšanai izmanto toksisko ekvivalentu (TEKV),  ar 
kuru izsaka  attiecīgo  dioksīna  vai  furāna  izomēru  toksiskumu attiecībā  pret  2,3,7,8 – 
tetrahlordibenzodioksīna toksiskumu,  kuru pieņem par 1.  Pārējiem izomēriem TEKV ir 
mazāks par 1, un tas svārstās robežās 0,001 – 0,5. 

Cilvēkam maksimāli pieļaujamā dioksīnu norma dienā ir līdz 4 pg (pikograms jeb 
10-12 g) TEKV uz 1 kg ķermeņa masas. 

Tabula 4.14. Polihlorēto dioksīnu un furānu izomēru koncentrācijas Latvijas pilsētu  
notekūdeņu dūņu sausnā, ng* TEKV/kg (2005)

NAI

7 dioksīna izomēri 10 furāna izomēri Dioksīnu un 
furānu 

summārā 
koncentrācija

Summārā 
koncentrācija

t.sk. 2,3,7,8 
THDD*

Summārā 
koncentrācija

t.sk. 2,3,4,7,8 
PeHDF**

Rīga 0,94 0 4,2 2,0 5,1
Daugavpils 0,67 0 6,9 2,9 7,6
Liepāja 6,3 5,4 6,7 3,6 13
Rēzekne 0,59 0 0,97 0 1,6
Cēsis 0,45 0 2,0 1,1 2,4
Dobele 0,55 0 0,6 0 1,1
Saldus 1,3 0 4,4 1,9 5,7
Tukums 0,37 0 0,23 0 0,6
Valmiera 4,5 0 1,4 0 5,9
* nanogrami (10-9 g); 
**2,3,7,8 tetrahlordibenzodioksīns;
***2,3,4,7,8 pentahlordibenzofurāns

Policikliskie  aromātiskie  ogļūdeņraži  (PAO) ir  savienojumi,  kuru  molekulu 
uzbūves pamatā ir vairāki (2 – 7) aromātiskie benzola gredzeni. Tiem piemīt visas NOP 
īpašības. 

PAO veidojas kā nepilnīgas sadegšanas blakusprodukti, jo īpaši, ja kurināmais ir 
ogļūdeņraži.  Jo  zemāka  to  degšanas  temperatūra,  jo  augstāka  ir  to  koncentrācija 
dūmgāzēs.  Ievērojams daudzums PAO rodas, automašīnu motoriem strādājot tukšgaitā 
vai braucot ar nelielu ātrumu, piemēram, sastrēgumos. 

PAO veidojas arī pārtikas produktos, tos termiski apstrādājot. Sevišķi augsts to 
saturs ir kūpinātos, grillētos un ceptos produktos, kā arī tabakas dūmos. 

Galvenie PAO avoti notekūdeņu dūņās ir: 
• rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi, kas satur PAO; 
• autotransporta izplūdes gāzes un rūpniecisko termisko iekārtu dūmgāzes, 

kas  adsorbējas  uz  gaisā  esošajām  putekļu  un  aerosolu  daļiņām  un  ar 
nokrišņu notekūdeņiem nonāk kanalizācijas sistēmā un tālāk dūņās. 
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PAO  savienojumi,  izņemot  naftalīnu,  ūdenī  nešķīst,  ir  ļoti  grūti  bioloģiski 
noārdāmi  un  tiem  piemīt  izteikta  tieksme  saistīties  ar  organiskajām  vielām  dūņās. 
Palielinoties  kondensēto  aromātisko  gredzenu  skaitam,  paaugstinās  šo  savienojumu 
bioloģiskā stabilitāte un pastiprinās lipofilās īpašības. 

Vairums  PAO  savienojumu  augsnē  ir  stabili,  to  pussadalīšanās  periods  var 
sasniegt pat 10 gadus. Tā kā augsnē PAO cieši adsorbējas uz organisko vielu daļiņām un 
to šķīdība ūdenī ir vāja, pazemes ūdeņos tie praktiski nenonāk. 

Lielākais PAO avots augsnē ir nokrišņi – ar tiem lauku apvidos augsnē nonāk 
44% no kopējā PAO apjoma, bet apdzīvotās vietās – 80%. No notekūdeņu dūņām lauku 
apvidos augsnē nonāk 38% no kopējā PAO apjoma, bet apdzīvotās vietās – 14%. Līdz ar 
to,  notekūdeņu dūņas nevar  uzskatīt  par galveno PAO avotu augsnē,  taču,  izmantojot 
notekūdeņu dūņas mēslošanai, tās ir vērā ņemams PAO avots. 

PAO lauksaimniecības kultūraugos tiek uzņemti no augsnes ūdeņiem un saknēm, 
kā arī caur lapām uzsūcot no augsnes virskārtas tvaikus un atmosfēras nokrišņus.

Kultūraugi šos savienojumus lielākoties uzņem ļoti maz. Niecīgos daudzumos tie 
tiek atrasti ar lipīdiem bagātos sakņaugos – burkānos, redīsos un kartupeļos. Taču arī šajā 
produkcijā PAO ir tādā daudzumā, ka pat ar dūņām mēslotajās platībās tie nerada risku 
cilvēku  barības  ķēdē.  Uzskata,  ka  visvairāk  PAO  savienojumu  cilvēki  uzņem  ar 
kūpinātiem un grillētiem produktiem, kā arī smēķējot. 

Tā kā PAO ir taukos šķīstoši, cilvēka organismā tie var nokļūt caur ādu, plaušām 
vai gremošanas traktu un uzkrāties orgānos ar lielu taukaudu saturu. PAO var negatīvi 
ietekmēt nervu sistēmu un aknas. 

Par  vistoksiskāko šīs  grupas  savienojumu tiek  uzskatīts  benzo (a) pirēns,  kura 
molekula sastāv no 5 aromātiskajiem benzola gredzeniem. Tas ir tipisks fosilā kurināmā, 
koksnes  un  sadzīves  atkritumu  nepilnīgas  sadegšanas  produkts,  kuru  raksturo  augsta 
bioakumulācija un kancerogēna iedarbība. 
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Attēls 4.3. Benzo (a) pirēna struktūrformula

Notekūdeņu dūņu kontekstā no PAO savienojumu grupas izdala sekojošas vielas 
(sk. tabulu 4.15.): 
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Tabula 4.15. Notekūdeņu dūņu kontekstā aktuālo PAO struktūrformulas
PAO Struktūrformula

Acenaftēns

Fluorēns

Fenantrēns

Fluorantēns

Pirēns

Benzo (b) fluorantēns

Benzo (k) fluorantēns

Benzo (a) pirēns

Benzo (g,h,i) perilēns

Indeno (1,2,3 – c,d) pirēns

Eiropas Savienības valstīs uzkrātā informācija liecina, ka tipiska PAO summārā 
koncentrācija notekūdeņu dūņu sausnā ir 0,1 – 30 mg/kg.
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Tabula 4.16. PAO koncentrācijas notekūdeņu dūņu sausnā, mg/kg

PAO
Rīgas NAI Stokholmas NAI*

Vidēji 1999 
– 2001. g. Vidēji 2005.g. Svārstības** Vidēji 

2003.g. Svārstības**

Acenaftēns -*** 0,046 - - -
Fluorēns - 0,16 - - -
Fenantrēns - 1,0 - - -
Fluorantēns 1,0 0,57 < 0,1 – 1,9 0,7 0,5 – 1,4
Pirēns - 0,62 - - -
Benzo (b) fluorantēns 0,76 0,34 < 0,1 – 1,6 0,4 0,2 – 0,6
Benzo (k) fluorantēns 0,51 0,14 < 0,1 – 0,87 0,2 0,1 – 0,3
Benzo (a) pirēns 1,2 0,29 < 0,1 – 3,8 0,3 0,2 – 0,6
Benzo (g,h,i) perilēns 0,23 0,23 < 0,1 – 0,95 0,2 0,1 – 0,4
Indeno (1,2,3 – c,d) pirēns 0,87 0,21 < 0,1 – 3,5 0,2 0,1 – 0,3
Summārās koncentrācijas 4,6 1,8 / 3,6**** <0,1 – 9,2 2,0 1,4 – 3,5
*NAI Henriksdala;
**Koncentrācijas atsevišķos dūņu paraugos;
***nav noteikts
**** Skaitītājā – 6 PAO summa, saucējā – 10 PAO summa.

Tabula 4.17. PAO summārās koncentrācijas dažu Latvijas pilsētu notekūdeņu dūņu 
sausnā, mg/kg

NAI Vidēji 1999 – 2000.g.* Vidēji 2005.g.** Svārstības***
Daugavpils -**** 0,63 -
Liepāja 3,9 1,8 0,06 – 7,6
Rēzekne 0,89 0,74 0,14 – 2,2
Jelgava 1,9 - 0,07 – 3,6
Dobele - 0,83 -
Cēsis 3,3 1,0 0,07 – 6,5
Saldus - 0,84 -
Tukums - 0,86 -
Valmiera - 0,54 -
*PAO 6 savienojumu summārā koncentrācija;
**PAO 10 savienojumu summārā koncentrācija; 
***Summārās koncentrācijas atsevišķos dūņu paraugos;
****Nav noteikts
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Nonifenoli  (NF) un nonilfenoletoksilāti  (NFE).  NFE ir  virsmas  aktīvas  vielas, 
kuras  izmanto  visu  veidu  mazgāšanas  un  tīrīšanas  līdzekļu  ražošanā.  NF  veidojas 
notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtās  dūņu  mineralizācijas  procesā,  pārveidojoties  tajās 
nonākušajiem NFE. 

Attēls 4.4. Nonilfenola struktūrformulas piemērs

Šo  savienojumu  izcelsme  dūņās  ir  saistīta  ar  mazgājamo  līdzekļu  lietošanu 
sadzīvē un to ražošanu. Šo vielu metabolīti var rasties notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
rezultātā. Tie koncentrējas dūņās, bet aerobos apstākļos ātri noārdās. 

NF  var  akumulēties  starp  divām  virsmām  (eļļa/ūdens,  ūdens/gaiss, 
ūdens/bioloģiskās membrānas) un līdz ar to sekmēt šo vielu pārvietošanos. NF virsmas 
aktīvo īpašību dēļ var  palielināt  citu  organisko piesārņotāju šķīdību un paaugstināt  to 
bioloģisko pieejamību dzīvajiem organismiem augsnē. 

NF  pussabrukšanas  periods  augsnē  ir  īss  –  nonākot  tajā  kopā  ar  dūņām,  šie 
savienojumi  noārdās  50  –  100 dienu  laikā,  taču  tam nepieciešami  aerobi  apstākļi  un 
netraucēta mikroorganismu aktivitāte. 

Sakarā ar to, ka NF strauji noārdās augsnē, tie praktiski nenonāk pazemes ūdeņos. 

Datu par noninfenolu uzņemšanu augos ir maz. Līdz šim veiktajos pētījumos nav 
konstatēts, ka notekūdeņu dūņu izmantošana mēslošanā izraisītu šo vielu koncentrācijas 
pieaugumu lauksaimniecības kultūrās, piemēram, graudos. 

Galvenais  NF  avots  mājdzīvniekiem  varētu  būt  dzeramais  ūdens,  taču  esošie 
pētījumi  liecina,  ka  dzīvnieku  organismos  šīs  vielas  neuzkrājas  un  tiek  no  tiem ātri 
izvadītas ārā.

Līdz ar to arī cilvēkam iespēja uzņemt NF ar augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes 
pārtiku ir visai nenozīmīga. 
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Tabula 4.18. NF summārās koncentrācijas dažu Latvijas pilsētu un Stokholmas  
notekūdeņu dūņu sausnā, mg/kg 

NAI Vidēji  1999 – 2000.g. Svārstības*
Rīga 14 4,6 – 43
Liepāja 13 6 – 16
Rēzekne 4 2 – 6
Jelgava 27 9 – 50
Cēsis 29 13 – 58
Stokholma** 24 16 – 35
*Summārās koncentrācijas atsevišķos dūņu paraugos; 
**NAI Henriksdala, 2000.

Di-(2-etilheksil)-ftalāts (DEHF) un ftalāti ir ftālskābes esteri. DEHF izmanto kā 
plastifikatoru celtniecībā, iesaiņojuma (polivinilhlorīda) ražošanā, kā arī medicīnas ierīču 
sastāvdaļu ražošanā. 

Dūņās  nokļūst  ar  plastmasu  ražošanas  notekūdeņiem  un  vielām,  kas  no 
plastmasām var pāriet notekūdeņos. 

Attēls 4.5. DEHF struktūrformula

DEHF  koncentrācijas  augsnē  ir  salīdzinoši  maza  (bieži  pat  zem  noteikšanas 
robežas), jo aerobos apstākļos mikroorganismi viegli noārda šos savienojumus. Turpretī 
anaerobos apstākļos tie noārdās ļoti lēni vai nemaz. DEHF labi adsorbējas uz augsnes 
organisko vielu daļiņām. 

DEHF pussabrukšanas periods ir īss – no 5 līdz 85 dienām. 

DEHF  ir  lipofils,  ūdenī  maz  šķīstošs  savienojums,  tāpēc  tā  izskalošanās  no 
augsnes ir nenozīmīga. Šī paša iemesla dēļ tā uzņemšana augos caur saknēm ir niecīga, 
taču gaisā izkliedēto aerosola daļiņu uzkrāšanās augu epidermā var būt ievērojama. 

Novērojumi  liecina,  ka  kultūraugu  ražā  (rudzi,  mieži,  airene,  lopbarības  rapša 
sēklas) ražā, kas audzēta ar notekūdeņu dūņu mēslojumu, DEHF koncentrācija ir bijusi 
mazāka par metodes noteikšanas robežu (<1 mg/kg sausnas). 

Mājdzīvnieki DEHF uzņem galvenokārt ar barības koncentrātiem, nevis ar zāli un 
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sienu  vai  augsni  (ar  dūņām  mēslotās  platībās).  Nav  ziņu  par  šo  vielu  uzkrāšanos 
dzīvnieku audos. 

Ftalātus uzskata par vidēji līdz stipri toksiskiem attiecībā uz ūdens organismiem. 

DEHF toksiskā iedarbība uz cilvēku pagaidām vēl ir maz pētīta,  tomēr,  ņemot 
vērā augstāk minēto, var apgalvot, ka dūņu izcelsmes DEHF ieguldījums šo savienojumu 
ietekmē uz cilvēku varētu būt nenozīmīgs. 

Eiropas  Savienības  valstīs  tipiska  DEHF  un  ftalātu  koncentrācija  notekūdeņu 
dūņu sausnā ir 20 – 660 mg/kg. 

Lineārie  alkilbenzosulfāti  (LAS) ir  virsmas  aktīvās  vielas,  kuras  izmanto 
mazgāšanas līdzekļu un pulveru ražošanā. 

Attēls 4.6. Lineārā nātrija alkilbenzosulfonāta struktūrformulas piemērs

LAS galvenais avots notekūdeņu dūņās ir mazgāšanas līdzekļu lietošana sadzīvē 
un  rūpniecībā.  LAS  metabolīti  var  veidoties  arī  notekūdeņu  bioloģiskās  attīrīšanas 
procesā.  Tie  koncentrējas  dūņās,  bet  aerobos  apstākļos  ātri  noārdās.  Tādēļ  anaerobās 
dūņās LAS koncentrācija vienmēr būs lielāka. 

Augsnē  aerobos  apstākļos  dūņu  izcelsmes  LAS  ātri  un  pilnīgi  noārdās.  To 
pussabrukšanas  periods  tiek  vērtēts  uz  7  –  26  dienām;  noārdīšanos  bez  skābekļa 
klātbūtnes ietekmē vēl arī tādi faktori kā augsnes temperatūra, mitrums, kā arī konkrētā 
LAS molekulas konfigurācija. Ir noskaidrots, ka, iestrādājot augsnē dūņu masu atbilstoši 
normatīvo  aktu  prasībām,  LAS  uzkrāšanās  augsnē  toksiskās  koncentrācijās  nav 
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iespējama. 

Virsmas aktīvo īpašību dēļ LAS var palielināt citu organisko piesārņotāju šķīdību 
un paaugstināt to bioloģisko pieejamību dzīvajiem organismiem augsnē.

Nav  datu  par  LAS  ieskalošanos  pazemes  ūdeņos.Virszemes  ūdeņos  to 
koncentrācijas ir ļoti mazas. 

Uzskata,  ka  augi  uzņem  ļoti  maz  LAS.  Konstatēts,  ka  kartupeļos,  kāpostos, 
burkānos un puravos to koncentrācija ir mazāka par noteikšanas robežu. 

Par LAS toksiskumu attiecībā uz cilvēku nav pietiekoši daudz datu, taču esošā 
informācija  ļauj  domāt,  ka  šie  savienojumi  nav  izteikti  toksiski,  tomēr  paaugstināts 
toksiskums  piemīt  to  metabolītiem.  LAS  var  izraisīt  alerģiju  un  ietekmēt  ādas 
pigmentāciju, kā arī ietekmēt aknas, nieres un sirdi, taču šiem savienojumiem nepiemīt 
kancerogēnas īpašības. 

Kopumā  jāsecina,  ka  dūņu  izcelsmes  LAS  nerada  reālus  draudus  augiem, 
mājlopiem un cilvēkiem. 

Eiropas Savienības valstīs tipiska LAS koncentrācija notekūdeņu dūņās ir visai 
augsta – no 50 līdz 15 000 mg/kg. 

Halogēnorganisko  savienojumu (HOS)  summa.  Halogēnorganisko savienojumu 
grupai  pieskaitāmi  fluororganiskie,  hlororganiskie  un bromorganiskie  savienojumi.  Kā 
HOS ir klasificējamas daudzas tautsaimniecībā plaši lietotas vielas un savienojumi. 

Līdzīgi  kā  ar  pārējiem  organiskajiem  piesārņotājiem,  arī  HOS  analīzes 
notekūdeņos un/vai dūņās netiek regulāri un sistemātiski veiktas, visa esošā informācija ir 
iegūta 2005. gadā LLU speciālistu veiktā pētījumā. 

Tabula 4.19. HOS summārās koncentrācijas dažu Latvijas pilsētu notekūdeņu dūņu 
sausnā, mg/kg (2005)

NAI Koncentrācija
Rīga 250
Daugavpils 140
Liepāja 120
Rēzekne 110
Valmiera 110
Cēsis 770
Tukums 240
Dobele 280
Saldus 310
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Eiropas  Savienības  dalībvalstīs  uzkrātā  informācija  liecina,  ka  tipiska  HOS summārā 
koncentrācija notekūdeņu dūņu sausnā ir <400 mg/kg. 

Rezumējot šeit apskatīto materiālu par notekūdeņu dūņām raksturīgo organisko 
vielu piesārņojumu, jāsecina, ka: 

• Ņemot  vērā  to,  ka  notekūdeņu  dūņas  pirms  to  izmantošanas 
lauksaimniecībā  ir  jāapstrādā  kādā no apstrādes  veidiem,  un mēslošana 
lielākoties notiek nelielās platībās, tad organisko piesārņotāju daudzums, 
kurš reāli no notekūdeņu dūņu izmantošanas var nonākt cilvēku uzturā, ir 
ļoti neliels. 

• Notekūdeņu  dūņām  raksturīgie  organiskie  piesārņotāji  vairāk  būs 
sastopami dzīvnieku izcelsmes (gaļa, piens, zivis utt.), nevis augu valsts 
produktos. 

• Sevišķa uzmanība būtu jāvelta polihlorēto bifenilu un dioksīnu kontrolei 
gaļas, piena un zivju produktos, kā arī putnu olās. 

• Atsevišķi  notekūdeņu  dūņām  raksturīgie  organiskie  piesārņotāji 
(policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži) var veidoties pārtikā tās termiskās 
apstrādes – kūpināšanas, grillēšanas vai cepšanas procesā. 

Notekūdeņu dūņām raksturīgo organisko piesārņotāju īpašības apkopotas sekojošā 
pārskata tabulā: 
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Tabula 4.20. Notekūdeņu dūņās sastopamo organisko piesārņojošo vielu īpašību  
apkopojums 

Rādītāji PAO PHB PHDD/PHDF DEHF LAS

Fizikāli – 
ķīmiskās 
īpašības

Nešķīst ūdenī 
(izņemot 
naftalīnu), 
gaistoši, lipofili

Maz šķīst 
ūdenī, ļoti 
lipofili, daļēji 
gaistoši

Ūdenī 
mazšķīstoši, 
ļoti lipofili, 
daļēji gaistoši

Lipofili, 
hidrofobi un 
negaistoši

Lipofili

Noārdīšanās

Pussabrukšanas 
periods – 1 
nedēļa līdz 10 
gadi

Ļoti stabili, 
pussabrukšanas 
laiks – vairāki 
gadi

Ļoti stabili, 
pussabrukšanas 
laiks 1 – 10 
gadi

Nestabili, 
pussabrukšanas 
periods 5 – 85 
dienas

Nestabili 
aerobos 
apstākļos, 
pussabrukšanas 
laiks 7 – 25 
dienas

Izskalošanās 
no augsnes

Neizskalojas, 
labi adsorbējas 
uz augsnes org. 
vielu daļiņām

Neizskalojas, 
labi adsorbējas 
uz augsnes org. 
vielu daļiņām

Neizskalojas, 
labi adsorbējas 
uz augsnes org. 
vielu daļiņām

Neizskalojas, 
labi adsorbējas 
uz augsnes org. 
vielu daļiņām

Neizskalojas

Uzņemšana 
augos

Ļoti maza, 
adsorbcija 
lapās

Uzkrājas 
saknēs, maz 
uzņem ar 
saknēm, 
adsorbcija 
lapās

Uzkrājas 
saknēs, maz 
uzņem ar 
saknēm, 
adsorbcija 
lapās

Uzkrājas 
saknēs Nenotiek

Pārnese uz 
dzīvniekiem

Iespējama, 
vielu maiņas 
procesos ātri 
noārdās, 
neuzkrājas

Iespējama 
pārnese pienā 
un taukaudos

Iespējama 
pārnese pienā 
un taukaudos, 
audos stabili

Neliela Nenotiek
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4.3. Mikrobioloģiskais piesārņojums

Diemžēl  atšķirībā  no kaimiņvalsts  Lietuvas,  Latvijā  nav  izstrādāta  notekūdeņu 
dūņu klasifikācija pēc mikrobioloģiskā piesārņojuma. Saskaņā ar Lietuvas klasifikāciju, 
notekūdeņu dūņas pēc patogēnu rādītājiem iedala 3 klasēs:

Tabula 4.21. Notekūdeņu dūņu iedalījums pēc patogēnu daudzuma Lietuvā
Patogēnie organismi un mērvienības A klase B klase C klase
Escherichia coli, KVV*/g <1 000 1 001 – 100 000 >100 000
Clostridium perfringens, KVV/g <100 000 100 001 –  100 000 000 >100 000 000
Helmintu oliņas, skaits/kg 0 1 – 100 >100
Patogēnās enterobaktērijs, KVV/g 0 0 1
*KVV – koloniju veidojošās vienības

Izplatītākie notekūdeņu dūņās atrodamie patogēni ir sekojoši: 
• Escherichia coli (zarnu nūjiņas);
• Enterococci (zarnu enterokoki);
• Clostridium perfringens;
• Salmonella spp.;
• Vīrusi;
• helmintu (parazītisko tārpu) oliņas.

Dūņās var būt sastopami arī citi patogēni, kas nav cilvēku fekālas izcelsmes, bet 
gan nāk no kanalizācijas sistēmās mītošanās floras un faunas (grauzēji),  tiek ieskaloti 
kanalizācijas sistēmā ar lietus notekūdeņiem (suņu, kaķu u.c.  dzīvnieku mēsli),  kā arī 
augu  patogēni  un  nezāļu  sēklas.  Piesārņojums  var  palielināties,  ja  NAI  saņem  arī 
neattīrītus notekūdeņus no piena un gaļas pārstrādes uzņēmumiem. 

Tabula 4.22. Tipiski baktēriju daudzumi fekālijās, notekūdeņos un notekūdeņu dūņās  
(Zviedrijas dati)

Baktērijas Fekālijās, KVV/ml
Neattīrītajos 
notekūdeņos, 

KVV/ml

Attīrītajos 
notekūdeņos, 

KVV/ml

Notekūdeņu dūņās, 
KVV/g

Koliformas kopā 107 – 109 103 – 105 10 – 1000 106 – 108

Eschericia coli 107 – 109 103 – 105 1 – 1000 105 – 107

Enteroccoci 105 – 107 103 – 104 10 – 100 104 – 106

Clostridia 105 – 106 100 1 – 10 103 – 105

Kaut arī dūņās atrodamie patogēni ir labi zināmi, tomēr pētījumu par to saturu un 
skaita  izmaiņām notekūdeņu dūņās ir  visai  maz.  Pieejamā informācija  nodrošina tikai 
orientējošu ieskatu, nevis detalizētu situācijas aprakstu. 

Saskaņā  ar  E.G.  Keringtona  ziņojumu  Eiropas  Komisijai  (2001),  notekūdeņu 
dūņas tipiski satur sekojošus patogēnu daudzumus: 
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Tabula 4.23. Patogēno organismu tipiskie daudzumi notekūdeņu dūņās
Patogēno mikroorganismu grupas Skaits 1g dabiski mitrās, neapstrādātās dūņās

Baktērijas: Escherichia coli 1 000 000
Salmonella 100 – 1 000

Vīrusi: Enterovīrusi 100 – 10 000
Vienšūņi: Giardia 100 – 1 000

Helminti:
Ascaris 100 – 1 000
Toxacara 10 – 100
Taenia 5

Escherichia coli   (  E. coli  )   pieder zarnu baktēriju grupai, kas ir pastāvīga cilvēka un 
dzīvnieku zarnu trakta apdzīvotāja, un sastopama tur milzīgā skaitā – 109 šūnas/g. No 
zarnām kopā ar fekālijām apkārtējā vidē nokļūst liels daudzums šo baktēriju, no kurām 
lielākā daļa ir viena suga – E. coli jeb zarnu nūjiņa (kaut arī kopējais E. coli serotipu – 
paveidu ar specifiskām īpašībām – skaits ir ap 140). Tādēļ šīs baktērijas daudzums kalpo 
par indikatoru vides komponentu fekālā piesārņojuma līmeņa raksturošanai. 

E. coli klātbūtni paraugā nosaka ar metodi LVS EN ISO 9308-1:2006.

Attēls 4.7. Escherichia coli

Cilvēkam  E.  coli ir  tikai  nosacīti  patogēna  (vispatogēnākā  E.  coli forma  ir 
0157:H7).  Pēc  nokļūšanas  augsnē  tā  var  saglabāties  līdz  70 diennaktīm,  bet  vairumā 
gadījumu – līdz 20 diennaktīm. 

Sevišķi  daudz  E.  coli ir  notekūdeņos,  kuru  attīrīšanas  procesā  tās  lielos 
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daudzumos  nonāk  notekūdeņu  dūņās.  Tāpēc,  kā  jau  tas  norādīts  atbilstošajos 
normatīvajos  aktos,  pirms  dūņu  izmantošanas  jāveic  to  apstrāde,  lai  ievērojami 
samazinātu patogēnu mikroorganismu daudzumu. 

Rīgas  NAI mezofilajā  režīmā  apstrādātu  dabiski  mitru  dūņu vienā  gramā  bija 
vidēji 24 000 E. coli KVV/g, bet pārrēķinot uz 1 g sausnas – 101 000 KVV/g. Apstrādātu 
dūņu sausnā, salīdzinot ar neapstrādātu dūņu sausnu,  E. coli daudzums ir apmēram 18 
reizes mazāks (2004. gada dati). Pēc Lietuvas notekūdeņu dūņu klasifikācijas (sk. tabulu 
4.21.),  šāds  mikrobioloģiskā  piesārņojuma saturs  atbilst  vidēji  piesārņotu  dūņu jeb  B 
klasei. 

Liepājas,  Rēzeknes  un Cēsu NAI 2004.  gadā neapstrādātās  mitrās  notekūdeņu 
dūņās tika vidēji konstatētas 323 000 E. coli KVV/g, bet pārrēķinot uz sausnu – 180 000 
KVV/g.  Pēc  iepriekš  minētās  Lietuvas  klasifikācijas,  šo  pilsētu  dūņas  atbilst  ļoti 
piesārņotu (C) dūņu klasei. Lielākais  E. coli daudzums Latvijā konstatēts Rēzeknes un 
Salaspils NAI, tomēr visi minētie  E. coli KVV daudzuma rādītāji ir ievērojami mazāki 
par Eiropas tipisko E. coli daudzumu dabiski mitrās dūņās – 106 KVV/g (saskaņā ar E.G. 
Keringtona ziņojumu, sk. tabulu 4.23.). 

Enterococci (zarnu enterokoki) ir viena no streptokoku sugām. Nonākot uz ādas, 
citos orgānos vai audos, tie var izraisīt strutojošu iekaisumu. Enterokoki ir izturīgi pret 
augstām un zemām temperatūrām. 

Attēls 4.8. Fekālie enterokoki un streptokoki

Enterokokus,  līdzīgi  kā  E.  coli,  var  izmantot  par  indikatoru  dūņu  sanitāri-
higiēniskā stāvokļa, kā arī dūņu apstrādes efektivitātes novērtēšanai un raksturošanai. To 
noteikšanai lieto metodi LVS EN ISO 7899-2:2006. 

Rīgas  NAI mezofilajā  režīmā  apstrādātu  dabiski  mitru  dūņu vienā  gramā  bija 
vidēji  171 000  Enterococci KVV/g,  bet,  pārrēķinot  uz  sausnu –  722 000  Enterococci 
KVV/g  (2004.  gada  dati).  Dūņu  apstrāde  mezofilajā  režīmā  samazināja  šo  baktēriju 
daudzumu  dūņu  sausnā  apmēram  5  reizes.  Salīdzinājumā  ar  E.  coli,  enterokoku 
daudzuma  samazinājums  ir  apmēram  3  reizes  mazāks,  kas  liecina  par  šīs  baktērijas 
lielāku izturību. 
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Liepājas, Rēzeknes un Cēsu NAI 2004. gadā neapstrādātās dabiski mitrās dūņās 
vidēji  konstatēti  526 000  Enterococci KVV/g,  bet,  pārrēķinot  uz  sausnu  –  3 447 000 
KVV/g. Vislielākais daudzums šo baktēriju novērots Rēzeknes NAI notekūdeņu dūņās.

Dūņu šķidrmasas (Ozolnieku, Salaspils NAI) sausnā vidējais Enterococci KVV 
daudzums bija apmēram 2 reizes lielāks nekā neapstrādātu, vidēji atūdeņotu dūņu sausnā. 

Jāatzīmē,  ka  līdzīgos  pētījumos  Zviedrijas  NAI  dūņās  konstatēto  enterokoku 
daudzums ir ievērojami mazāks par Latvijā novēroto. 

Clostridium  perfringens ir  anaeroba,  izturīgas  sporas  veidojoša  baktērija,  kas 
pieder  pie  cilvēku  patogēniem.  Izraisa  tādas  slimības  kā  stīvuma  krampji,  botulisms, 
gāzes gangrēna, audu atmiršana u.c.. 

Šo baktēriju klātbūtni paraugā nosaka ar metodi LVS EN 26461-2:1993.

Attēls 4.9. Clostridium perfringens

Clostridium  perfringens pastāvīgi  atrod  augsnē,  un  tā  atrodas  arī  cilvēka  un 
dzīvnieku zarnu traktā. Baktērija sevišķi labi vairojas 37° C temperatūrā. 

Rīgas NAI mezofilajā režīmā apstrādātās dabiski mitrās dūņās bija vidēji 317 000 
Clostridium perfringens KVV/g, bet, pārrēķinot uz sausnu – 1 338 000 KVV/g (2004. 
gada  dati).  Tai  pat  laikā  E.G.  Keringtons  ziņojumā  Eiropas  Komisijai  norāda,  ka 
Clostridium  perfringens sporu  skaits  dūņu  skaits  nedrīkst  pārsniegt  3 000  KVV/g. 
Latvijas  speciālisti  uzskata,  ka  šādu  rādītāju  var  iegūt,  pakļaujot  dūņas  kādam  no 
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pastiprinātas apstrādes veidiem. 

Atšķirībā  no  E.  coli un  Enterococci novērojumu  rezultātiem  mezofilā  režīmā 
apstrādātajās dūņās Clostridium perfringens KVV daudzums dūņu sausnā bija apmēram 2 
reizes  lielāks,  salīdzinot  ar  neapstrādātu  dūņu sausnu.  Tas  izskaidrojams  ar  to,  ka šo 
baktēriju  vairošanos metāntenkos  veicina  anaerobie  apstākļi  un  temperatūra,  kas  tuva 
optimālajai (37° C). 

Līdzīgi rezultāti iegūti arī Zviedrijā veiktajos novērojumos – pēc dūņu apstrādes 
mezofilajā režīmā Clostridium spp. daudzums palielinājās apmēram 3 reizes. 

Vislielākais Clostridium perfringens daudzums (vidēji 5 300 000 KVV/g sausnas) 
ir konstatēts dūņu šķidrmasā, kur to vairošanas veicina anaerobie apstākļi. 

Latvijā  pētītās  dūņas  (2004.  g.)  pēc  šo  baktēriju  satura,  saskaņā  ar  Lietuvas 
klasifikāciju (Tabula 4.1.), atbilst vidēji piesārņotu dūņu jeb B klasei. 

Salmonellas (Salmonella spp.) pieder pie cilvēkiem un dzīvniekiem patogēnām 
zarnu nūjiņām. Tām ir daudz serotipu, tās neveido kapsulas un sporas. Salmonellas ir 
fakultatīvi anaerobas, to vairošanās temperatūra, līdzīgi kā ar Clostridium perfringens, ir 
37° C. Tās var ilgi saglabāties ūdenskrātuvēs, un labāk izdzīvo, ja apkārtējā vidē ir mazāk 
citu mikroorganismu. Labi saglabājas un pat vairojas pārtikas produktos – pienā, olās, 
salātos  u.c.).  Inficēšanās  notiek,  lietojot  pārtikā  inficētus  pārtikas  produktus.  Tipiska 
slimības  aina  –  vemšana,  caureja,  asas  sāpes  vēderā,  sirdsdarbības  traucējumi  u.c.. 
Salmonellām  ir  ļoti  iedarbīgs,  karstumizturīgs  endotoksīns,  kas  atbrīvojas,  sabrūkot 
microorganismu šūnām. 
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Attēls 4.10. Salmonellas

Latvijā veiktajos pētījumos noteikta tikai salmonellu klātbūtne notekūdeņu dūņu 
paraugos, nenosakot tās kvantitatīvi. Rezultāti attēloti sekojošā tabulā: 

Tabula 4.24. Salmonella spp. klātbūtne 50 g dabiski mitru dūņu paraugos (2004)
NAI Salmonellu klātbūtne, % no novērojumu skaita
Rīgas 60

Rēzeknes 40
Cēsu 80

Liepājas 60
Salaspils 60

Ozolnieku 20

Mezofilā  režīmā  apstrādātu  dūņu paraugos  paraugos  salmonellu  klātbūtne  tika 
konstatēta  60% gadījumu, bet neapstrādātās dūņās – 52% gadījumu. Cēsu NAI dūņās 
salmonellas tika konstatētas visbiežāk – 80% gadījumu. Iespējamais skaidrojums ir tāds, 
ka Cēsu NAI saņem arī notekūdeņus bez priekšattīrīšanas no gaļas kombināta un alus 
darītavas. 

Samērā līdzīgi rezultāti iegūti Zviedrijā 2000 – 2002. gados veiktajos pētījumos. 
Testējot  64  neapstrādātus  un  69 pārsvarā  mezofilā  režīmā  apstrādātu  dūņu  paraugus, 
salmonellu klātbūtne tika konstatēta attiecīgi 67% un 55% gadījumu. No tā var secināt, 
ka dūņu apstrāde mezofilā režīmā būtiski nesamazina Salmonella spp. saturu tajās. 
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Vīrusi ir šūnu parazīti,  kas vairojas dzīvās saimniekorganisma šūnās. Viens no 
galvenajiem vīrusu avotiem notekūdeņos (un to  dūņās) ir  cilvēku fekālijas,  kurās var 
atrast vairāk par 120 dažādiem vīrusiem. Fekālijās nav konstatēts cilvēka imūndeficīta 
(HIV) vīruss; var uzskatīt, ka šis vīruss šādā veidā un caur notekūdeņiem (un to dūņām) 
neizplatās. 

Izplatītākie  notekūdeņu  dūņās  sastopamie  vīrusi  ir  Poliovirus,  Echovirus, 
Adenovirus,  Reovirus,  Rotavirus,  Calicivirus un  Parvovirus. Dūņās plaši izplatīti ir arī 
enterovīrusi, ir sastopams arī hepatīta A vīruss, kas ir specifisks cilvēkam. 

Ar  dūņām augsnē  nokļuvušie  vīrusi  adsorbējas  uz  augsnes  daļiņām.  Ja  dūņas 
atstāj izkliedētas uz augsnes (ganības, pļavas), vairākums vīrusu tiek aizturēti 2 cm biezā 
augsnes slānī, bet neliela daļa var iespiesties arī dziļāk. Augsnes virskārtā vīrusi parasti 
tiek  ļoti  ātri  inaktivēti,  jo  tie  nav  piemērojušies  ilgstošai  izdzīvošanai  ārpus 
saimniekorganisma. 

Parazīti ir dzīvi organismi, kuriem nepieciešams saimniekorganisms, lai attīstītos 
un  vairotos  vienā  vai  vairākos  dzīves  ciklos.  Ir  dažādi  parazītu  tipi  –  vienšūņi,  tārpi 
(helminti), posmkāji. Lai pretotos vides ietekmei, parazīti var veidot cistas vai olas. 

Pēc uzbūves parazīstiskie tārpi iedalās trematodēs (sūcējtārpi), cestodēs (lenteņi) 
un nematodēs (veltņtārpi). 

Dūņās  no  parazīstiskajiem  tārpiem  visbiežāk  ir  sastopami  nematodes  Ascaris 
(cērmes) un cestodes Taenia (lenteņi), bet no vienšūņiem – Entamoeba un Giardia. 

Salīdzinot ar baktērijām un vīrusiem, vienšūņu un helmintu pārvietošanās augsnē 
ir daudz ierobežotāka. Parasti helmintu oliņas un vienšūņu cistas paliek dūņu izvietošanas 
vietās. 

Konstatēts, ka vienšūņu izdzīvošanas laiks augsnē varētu būt līdz 10 dienām, bet 
helmintu – vairāki mēneši. Labvēlīgos apstākļos oliņas un cistas var izdzīvot augsnē 1 – 2 
gadus. 

Nenobriedušas  Ascaris oliņas  izdzīvo  uz  augiem ne  ilgāk  par  35  dienām,  bet 
nobriedušas  vai  inkubētas  oliņas,  kas  bieži  sastopamas  dūņās,  labvēlīgos  apstākļos 
dzīvotspējīgākas.  Taenia un  Ascaris dzīvotspēju  samazina  sēnīšu iedarbība.  Vienšūņu 
cistas ir jūtīgas pret izžūšanu un sausumā uz augiem izdzīvo tikai dažas dienas. 

Patogēnu dzīvotspēju augsnē ietekmē daudzi tieši un netieši faktori:
• klimatiskie apstākļi (saules gaisma, temperatūra, mitrums vai sausums);
• augsnes īpašības (mitrums, granulometriskais sastāvs, pH);
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• izkliedēto dūņu daudzums; 
• patogēnu un organisko vielu saturs dūņās; 
• konkurējošo organismu klātbūtne; 
• patogēnu  spējas  veidot  izdzīvošanas  iespējas  palielinošanas  formas  – 

sporas,  cistas,  utml..  Ir  pierādīts,  ka  patogēni,  kas  veido  šādas  formas 
(Clostridium  perfrengens sporas,  helmintu  olas),  dūņās  izdzīvo  daudz 
veiksmīgāk.  

Tabula 4.25. Patogēno organismu izdzīvošanas laiks uz augiem un augsnē
Patogēni Vidējais izdzīvošanas laiks, dienas

augsnē uz augiem
Baktērijas (salmonellas, koliformas) <70 (bieži <20) <100 (bieži <20)
Vīrusi (entrovīrusi) <100 (bieži <20) <60 (bieži <15)
Vienšūņi (Entamoeba hystolytica) <20 (bieži <10) <10 (bieži <2)
Helminti (Ascaris, Taenia saginata) Vairāki mēneši < 60 (bieži <30)

Kaut  arī  ir  zināms,  kāda  ir  to  vai  citu  patogēnu  noturība  vidē,  tomēr  reālu 
pētījumu par patogēnu skaita izmaiņām notekūdeņu dūņās, tās uzglabājot, ir visai maz. 
2002. gadā tika veikti pētījumi par to, kā samazinās patogēnu skaits dūņās, tās uzglabājot 
6 mēnešus ilgi, kas, saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – Latvijas 
Republikas  Ministru  Kabineta  22.08.2002.  noteikumiem  Nr.  365  “Noteikumi  par 
notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”, skaitījās viens 
no dūņu apstrādes veidiem. Pieejamie rezultāti attēloti sekojošajā tabulā:  

Tabula 4.26. Patogēno organismu daudzums Rīgas NAI notekūdeņu dūņās
Gads Patogēnie organismi Skaits 10 g dūņu sausnas

svaigās Pēc 6 mēnešus ilgas uzglabāšanas

2001

Salmonella spp. 130 VIS* 85 VIS*
Helmintu oliņas 140 100
Kopējās koliformas Nav noteikts 23 000 KVV
Escherichia coli Nav noteikts 4 500 KVV

2002

Salmonella spp. 47 Nav konstatēts
Helmintu oliņas 24 14
Kopējās koliformas 330 000 KVV 200 000 KVV
Escherichia coli 24 000 KVV 4 000 KVV

*VIS – visvairāk iespējamais skaits

Kā redzams tabulā, pēc 6 mēnešu uzglabāšanas dūņās  Salmonella spp. skaits ir 
samazinājies  par 35 – 100%, helmintu oliņas – par 30 – 40%,  E. coli – par 80% un 
kopējās koliformas – par 40%. 
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Tabula 4.27. Patogēno baktēriju daudzuma izmaiņas notekūdeņu dūņās uzglabāšanas  
ietekmē 2005. gadā (daudzums sausnā, KVV/g; iekavās - % no sākotnēja daudzuma)

Baktērija NAI Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ilgums
svaigas 6 mēneši 12 mēneši

Escherichia coli
Rīgas 251 000 (100) 3 200 (1,3) 270 (0,1)
Rēzeknes 1 208 000 (100) 47 00 (3,9) 4 400 (0,4)
Cēsu 202 000 (100) 4 100 (2) 5 800 (3)

Enterococci
Rīgas 2 015 000 (100) 800 (<0,1) 2 700 (0,1)
Rēzeknes 6 708 000 (100) 84 000 (1,2) 24 000 (0,4)
Cēsu 1 906 000 (100) 676 000 (35) 6 300 (0,3)

Clostridium 
perfringens

Rīgas 2 746 000 (100) 1 272 000 (46) 1 684 000 (61)
Rēzeknes 1 971 000 (100) 2 084 000 (104) 1 880 000 (95)
Cēsu 136 000 (100) 729 000 (536) 269 000 (198)

Salmonella spp. Rīgas +* —** —
Rēzeknes — + —
Cēsu + + —

*+ konstatēta salmonellu klātbūtne
**— nav konstatēta salmonellu klātbūtne

Kā redzams 4.7. tabulā, tad dūņu uzglābāšana 12 mēnešus nodrošina būtisku E. 
coli un Enterococci piesārņojuma samazinu, faktiski tuvu pie 100 reizēm, kā arī praktisku 
salmonellu  izzušanu  dūņu  masā.  Tomēr  Clostridium  perfringrens saturs  arī  pie  12 
mēnešu ilgas uzglabāšanas ne tikai būtiski nesamazinājās, bet atsevišķos gadījumos pat 
pieauga. 

Cilvēki  var  uzņemt  patogēnus  ar  inficētiem  augiem  un  dzīvnieku  izcelsmes 
produktiem. Inficēšanās ir arī iespējama, nonākot saskarē ar dūņām, tāpēc personālam, 
kas  nodarbojas  ar  dūņu  apstrādi,  transportēšanu  un  iestrādi  augsnē,  rūpīgi  jāievēro 
atbilstoša higiēna. 

Ir noteiktas tā saucamās cilvēkiem minimālās infekcijas devas (organismu skaits), 
kas, piemēram, vīrusiem ir 100, bet baktērijām – 102 – 106. 

No mājdzīvniekiem visjūtīgākie pret patogēnu iedarbību ir liellopi, aitas, zirgi un 
kazas. 

Meža  dzīvnieki,  nonākot  tiešā  kontaktā  ar  notekūdeņu  dūņām,  var  kļūt  par 
patogēnu pārnēsātājiem. 
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4.4. Atmosfēras piesārņojums

Bez  līdz  šim  aprakstītā  piesārņojuma,  kurš  lielākoties  apdraud  augsni  un 
gruntsūdeņus, notekūdeņu dūņās notiekošie procesi var veidot arī gāzveida piesārņotājus, 
kuri izraisa vai veicina atmosfēras piesārņojumu. 

Metāns  (CH4) veidojas,  notekūdeņu  dūņām  rūgstot  anaerobos  apstākļos.  Šis 
process var notikt kā kontrolēti (metāntenkos ar metāna atgūšanu un sadedzināšanu turpat 
uz vietas attīrīšanas iekārtas koģenerācijas stacijā), vai nekontrolēti, dūņas uzglabājot vai 
kompostējot bez pārjaukšanas. Metāna emisiju novērtēšanai tiek pieņemts, ka anaerobos 
apstākļos atrodas notekūdeņu dūņas, kuras: 

• atrodas uzglabāšanā; 
• tiek kompostētas; 
• ir apglabātas atkritumu izgāztuvē (poligonā). 

Saskaņā  ar  ANO  Klimata  Konvencijas  vadlīnijām,  no  notekūdeņu  dūņām 
radušamies metāna novērtēšanai var izmantot sekojošu sakarību: 

MREFTOSWM −••= − 610  tūkst.t CH4, kur

• WM – totālā metāna emisija no dūņām, 
• TOS – kopējais dūņu organisko vielu daudzums, kg; 
• EF – emisijas faktors, kg CH4/kg organisko vielu (0,25);
• MR – atgūtā metāna daudzums, tūkst.t.

Aprēķinot  CH4 emisijas  no  notekūdeņu  dūņām,  pamatojoties  uz  pieejamajiem 
statistikas  datiem  (1998-2008),  tiek  ekstrapolēts,  ka  ikgadējā  anaerobi  apsaimniekotā 
(pagaidu uzglabāšana, kompostēšana vai apglabāšana izgāztuvē) dūņu daļa ir 52,7% no 
kopējā dūņu daudzuma. Šis pieņēmums tiek izmantots, lai novērtētu anaerobi apstrādāto 
dūņu daudzumu par tiem gadiem, par kuriem nav pieejama statistikā informācija (1990-
1997).  Tāpat tiek pieņemts,  ka organisko vielu saturs dūņu sausnā ir  vienāds ar ĶSP 
saturu dūņu sausnā.

Tabula 4.28. Notekūdeņu dūņu vidējās pieņemtās īpašības CH4 emisiju novērtēšanai
Parametrs Vērtība
Vidējais sausnas saturs mitrajā dūņu masā, % 14
Vidējais organisko vielu (ĶSP) saturs dūņu sausnā, % 43

Kopumā, katru gadu Latvijā no notekūdeņu dūņām atmosfērā nonāk no 400 līdz 
gandrīz 1 700 t metāna, atkarībā no anaerobi uzglabāto un apstrādāto dūņu apjoma un no 
atgūtā metāna daudzuma, kurš svārstās no 150 līdz 1 000 t/gadā. 
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Tabula 4.29. Atgūtā metāna apjoms un tā emisija 
atmosfērā Latvijā, t/gadā (2000 – 2011)

Gads Atgūtā metāna apjoms, t Paliekošā metāna emisija, t
2000 822 578
2001 990 1 201
2002 810 1 247
2003 166 1 084
2004 154 1 659
2005 199 1 077
2006 199 867
2007 199 744
2008 153 771
2009 295 812
2010 394 564
2011 313 401

Jāpiebilst, ka šie apjomi ir vērtējami kā ļoti aptuvens novērtējums, jo tie ir bāzēti 
uz vairākiem pieņēmumiem. Precīzāku rezultātu iegūšanai būtu nepieciešami atbilstoši 
pētījumi,  nosakot  gan  valstij  raksturīgo  emisijas  faktoru,  gan  arī  precīzāk  novērtējot 
anaerobos apstākļos atrodošos notekūdeņu dūņu masu, kā arī ņemot vērā to dūņu masu, 
kura tiek uzglabāta vai kompostēta ilgāk nekā 1 gadu. 

Līdz 2011. gadam (ieskaitot) metāna atguve no notekūdeņu dūņām notika tikai 
Rīgas  pilsētas  notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtās,  bet  kopš  2012.  gada  tā  notiek  arī 
Daugavpils NAI. 

Smakas ir nenovēršams un nevēlams notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas 
blakusprodukts. Kaut arī smakām lielākoties nepiemīt tieši kaitīgas īpašības, tomēr tās 
pilnīgi noteikti samazina apkārtējās vides kvalitāti un pievilcību. 
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5. Tipiskas problēmas atveseļošanā

5.1. Secinājumi par notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vietu piesārņojumu un no tā 
izrietošajiem draudiem cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi

Kārtību,  kādā  identificējamas  un  reģistrējamas  piesārņotas  un  potenciāli 
piesārņotas vietas, nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 20.11.2001. noteikumi 
Nr. 483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”. 
No  šiem  noteikumiem  izriet,  ka  par  piesārņotas  vai  potenciāli  piesārņotas  vietas 
apzināšanu atbildīga ir pašvaldība sadarbībā ar reģionālo vides pārvaldi. 

Kopumā izvērtējot 4. nodaļā apkopoto informāciju par tipiskajiem piesārņotājiem, 
ir  jāsecina,  ka  notekūdeņu  dūņu  laukus  vai  uzglabāšanas  vietas  var  uzskatīt  par 
piesārņotām vai  potenciāli  vietām,  un  pašvaldībām,  apzinot  piesārņotas  un  potenciāli 
piesārņotas vietas savā teritorijā, vajadzētu pievērst uzmanību arī gan bijušajām, gan arī 
funkcionējošām notekūdeņu dūņu novietnēm un uzglabāšanas vietām. 

Tomēr  notekūdeņu  dūņu  uzglabāšanas  vietas  pašas  par  sevi  nerada  būtiskus 
draudus  cilvēku  veselībai  vai  dzīvībai  –  jo  galvenais  riska  faktors  bīstamākajiem 
piesārņotājiem ir to uzņemšana ar pārtiku. No kā var visai viegli izvairīties, neaudzējot 
bijušajā  notekūdeņu  dūņu  uzglabāšanas  vietā  lauksaimniecības  kultūraugus  vai  augļu 
kokus, kā arī neganot tur mājlopus un neierīkojot gruntsūdeņu akas, savukārt darbojošās 
notekūdeņu  dūņu  novietnēs  –  ievērojot  to  ekspluatācijas  noteikumus  un  darba 
aizsardzības, un higiēnas prasības. 

Pēc  mūsu  rīcībā  esošās  informācijas,  Latvijā  nenotiek  sanācija  bijušajās 
notekūdeņu dūņu novietnēs. Tam ir sekojoši cēloņi: 

• Šo  teritoriju  piesārņojums  ir  salīdzinoši  mazāk  bīstams,  nekā  prioritārākās 
piesārņotās  vietās  –  gudrona  dīķos,  bijušajās  industriālajās  vai  militārajās 
teritorijās; 

• Bieži vien notekūdeņu dūņu novietnes atrodas salīdzinoši nomaļās vietās, kuras 
pagaidām netiek plānots izmantot citiem mērķiem, t.i. vitālas nepieciešamības pēc 
sanācijas nav; 

• Notekūdeņu  dūņu  novietnēs  piesārņotās  grunts  apjoms  vairumā  gadījumu  būs 
visai  ievērojams,  kas  savukārt  nozīmēs  visai  lielas  izmaksas  pie  minimāla 
ieguvuma; 

• Ievērojamas izmaksas pašas par sevi. 
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