


Laba ūdens krājumi pasaulē nav neizsmeļami, tādēļ:

� Ūdens resursi jāsaglabā un jāaizsargā

� Jāievēro ūdens taupības pasākumi

� Jāmeklē iespējas ūdens resursu 
atkārtotai izmantošanai
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Atbildība par ūdensapgādi un ūdens kvalitātes uzturēšanu 
jāuzņemas kā kompetentām iestādēm, tā arī 

sabiedrībai un katram tās pārstāvim

atkārtotai izmantošanai



Veselības aizsardzība ir primārais iemesls, lai veiktu 
vides piesārņojuma kontroli visā pasaulē

Citi iemesli, kas liek sekot ūdens piesārņojuma līmenim:

� Ūdens resursu aizsardzība
� Zvejniecības zonu saglabāšana
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� Zvejniecības zonu saglabāšana
� Atpūtas vietu izmantošana



Ūdens piesārņojums var veidoties:

Tieši – ja notekūdeņi no 
caurules vai pa grāvi ieplūst 
upē vai ezerā (punktveida 

piesārņojums)

Netieši – ja piesārņots gaiss saskaras 
ar ūdeni vai arī tiek izskaloti pesticīdi 

no lauksaimnieciski izmantojamās 
zemes (difūzie piesārņojuma avoti)
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Izmantojot dabisko ūdeņu kvalitātes standartus var konstatēt 
novirzes no normas, meklēt cēloņus un tos novērst



Punktveida piesārņojumsPunktveida piesārņojums

Kuģu būvētava - Rio de Janeiro



Dub ļaina upe, kuras pies ārņojumu
rada augsnes izskalojumi. 

Peldošu atkritumu uztveršanas ier īce, Oklenda, Jaunz ēlande.



ŪDENS PIESĀRŅOJUMSŪDENS PIESĀRŅOJUMS

Piesārņojuma izplatīšanās pāri robežām –
Ņjūriveras plūdums no Meksikas uz Kaliforniju, 
ASV  

Miljoniem cilvēku ir atkarīgi no

piesārņotās Gangas Indijā 



HHAITI AITI HOLHOLEERARAS  EPIDĒMIJAS  EPIDĒMIJA
Haiti holera s ākās 2010. gada oktobr ī Haiti 

lauku apvid ū, apmēram 100 km no 
galvaspils ētas Port-Prince. 

Līdz 2011. gada martam jau bija  4 672 
mirušo, bet hospitaliz ēto skaits bija milz īgs –

252 640. 
Faktiski epid ēmijas c ēlonis bija ļoti sp ēcīgā 
zemestr īce 2010. gada 12. janv ārī. Pirmaj ās 
10 nedēļās epid ēmija, aptv ēra visas 10 Haiti

provinces.
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Holeras pacienti
Haiti

Vibrio cholerae

2010. gada novembrī tika ziņots par 
pirmajiem saslimšanas gadījumiem 

Dominikas Republikā un Floridā, ASV. 
2011. gada septembrī, jau tika uzskaitīti 

6 435 nāves gadījumi, kuru skaits turpina 
palielināties.



HOLERAHOLERASS
EPIDEPIDĒĒMIMIJA JA 

ĀFRIKĀĀFRIKĀ



The Water Framework Directive (Directive The Water Framework Directive (Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and 2000/60/EC of the European Parliament and 

of the Council of 23 October 2000 of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community establishing a framework for Community 

action in the field of water policy)action in the field of water policy)
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action in the field of water policy)action in the field of water policy)



1. Skābekli patērējošs piesārņojums: organiskie atkritumi, kurus 
izmanto aerobie mikroorganismi skābekļa klātbūtnē

Liels organisko 
atkritumu

apjoms
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Liels skābekļa 
patēriņš

Lielas mikro-
organismu
populācijas

Skābekļa
deficīts
ūdenī
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Ja ūdenī ir nepietiekama skābekļa koncentrācija, tad citas skābekli 
izmantojošās dzīvās būtnes var iet bojā, tāpēc ir svarīgi zināt 

bioķīmisko skābekļa patēriņu – BSP

BSP5 parāda izšķīdušā skābekļa daudzumu, kas nepieciešams, lai aerobie 
mikroorganismi varētu sadalīt organiskās vielas noteiktā ūdens 

daudzumā piecu dienu laikā pie 20°C 



2. Ūdenī šķīstošas neorganiskas vielas: sāļi, skābes, smago metālu 
savienojumi – ar šīm vielām piesārņots ūdens samazina ražas 
lauksaimniecība un izraisa pastiprinātu metālu koroziju

3. Neorganiskas augu barības vielas: ūdenī šķīstoši 
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4. Organiskie savienojumi: naftas produkti, benzīns, lielmolekulārie 
savienojumi, plastmasas, pesticīdi, šķīdinātāji, deterģenti u.c. 

Industriāli attīstīto valstu virszemes un pazemes ūdeņos ir konstatētas 
vismaz 700 sintētiskas organiskas vielas – daudzas no tām var izraisīt 

nieru slimības, iedzimtus defektus, vairākus vēža paveidus

3. Neorganiskas augu barības vielas: ūdenī šķīstoši 
nitrāti un fosfāti, kas var izraisīt eitrofikāciju



5. Suspendētas vielas: ūdenī nešķīstošas augsnes vai grunts daļiņas, 
citas organiskas un neorganiskas vielas, kas:

� Rada ūdens duļķainību

� Apgrūtina barības atrašanu dažām 
ūdens dzīvām būtnēm

� Uz savas virsmas var adsorbēt un 

� Pasliktina ūdens augu fotosintēzes 
iespējas

� Ietekmē trofiskās ķēdes

� Nosēdumu veidā iznīcina zivju 
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� Uz savas virsmas var adsorbēt un 
pārvietot pesticīdus, baktērijas un 
citas bīstamas vielas

� Nosēdumu veidā iznīcina zivju 
barības un nārstošanas platības, 
aizpilda ezerus, izmaina upju gultnes

6. Radioaktīvas vielas: ūdenī šķīstošie radioizotopu savienojumi var 
akumulēties un pārvietoties no vienas sugas uz otru barības ķēdēs

Radioaktīvo vielu jonizējošais starojums var izraisīt iedzimtus defektus, 
saslimšanu ar vēzi un ģenētiskās informācijas bojājumus



7. Siltums: sasilušais ūdens, kas rodas dzesēšanas procesos, piemēram, 
siltumelektrostacijā un tiek ievadīts upēs vai ezeros

Temperatūras paaugstināšanās pazemina izšķīdušā skābekļa 
daudzumu un padara ūdens dzīvības formas jutīgākas pret 

slimībām, parazītiem un toksiskām ķimikālijām

8. Patogēnie un nosacīti patogēnie organismi: 
mikroorganismi, parazītiskie tārpi
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Vairums mikroorganismu nav bīstami un 
piedalās organisko vielu šķelšanas 

procesos, tomēr notekūdeņi var saturēt 
arī patogēnus mikroorganismus, kas var 

izraisīt infekcijas

Ascaris

lumbricoides

(cilvēka cērme) 
un tās oliņa



Mikroorganismi un parazītiskie tārpi ūdenī nokļūst no 
sadzīves notekūdeņiem

Konstanta mitruma un temperatūras apstākļos mikroorganismi strauji 
vairojas – tādējādi sadzīves notekūdeņi ir ideāla vide mikrobu, 

primāro baktēriju, dažu vīrusu un protozoju eksistencei

Escherichia coli baktērija 
dažādos palielinājumos
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Analīzes patogēno mikroorganismu atklāšanai ir ļoti sarežģītas, tāpēc 
ieviesta prakse nemeklēt atsevišķus slimību izraisītājus, bet gan veikt 

integrālās analīzes, piemēram, koli titra noteikšanu

Pasaules veselības organizācija rekomendē - 100 ml dzeramā 
ūdens nedrīkst būt neviena Escherichia coli baktērija



Šigellas
(dizentērijas 

izraisītāji) Vispārīgie slimību 
simptomi:

� Caureja

Baktērijas

Vīrusi

Vēdertīfs ��
Holera ��
Bakteriālā dizentērija
Enterīts

Infekciozais hepatīts
Poliomielīts ��

Lambliozes
izraisītājs

Poliovīruss
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Caureja
� Vemšana
� Sāpes vēderā
� Drudzis
� Vispārēja veselības 
pasliktināšanās

�� Var iestāties nāve

Vienšūņi

Parazītiskie tārpi

Poliomielīts ��

Amēbu dizentērija ��
Lamblioze

Šistosomāze
Spalīšu invāzija



SalmonellaSalmonella

Izraisa slim ības, kas l īdzīgas vēdera 
tīfam un gremošanas trakta 

slim ībām.

Giardia infic ē cilv ēkus, k ā arī mājlopus un 
mājdz īvniekus . 

GiardiaGiardia lamblialamblia



Notekūdeņi ir ūdeņi, kas cilvēka darbības dēļ mainījuši savas 
sākotnējās fizikālās, ķīmiskās vai bioloģiskās īpašības 

Pēc LR MK not. Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (2002.01.22.)

Notekūdeņu veidi pēc to izcelsmes:

� Sadzīves notekūdeņi
Komunālie notekūdeņi
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� Komunālie notekūdeņi
� Nokrišņu (lietus) notekūdeņi
� Rūpniecības (ražošanas) notekūdeņi



Sadzīves notekūdeņi ir tādi notekūdeņi, kas radušies publiskās un 
dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu 

fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ
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Sadzīves notekūdeņi ir sarežģīts, ļoti atšķaidīts ūdens šķīdums, kura 
sastāvā vairāk par 99% ir ūdens, bet atlikušo daļu veido organiskas un 

neorganiskas vielas suspendētā vai izšķīdušā stāvoklī

Piesārņojuma koncentrācija ir ļoti neliela 
un to izsaka mg/l



Svaigu sadzīves notekūdeņu temperatūra ir 8-12°C, 
caurspīdība 4-10 cm, pelēka nokrāsa, 

vidēji stipra purva smaka, neitrāla reakcija
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Sadzīves notekūdeņu sastāvs:

� organiskās vielas (gaļas un augu šķiedras, eļļas un 
cilvēku fizioloģiskie izdalījumi)

� neorganiskie piemaisījumi (smiltis, minerālsāļi, 
skābes, sārmi, mazgāšanas līdzekļi)

� dzīvie organismi: mikroorganismi, vienšūņi, tārpi



Sadzīves notekūdeņu daudzumu lielā mērā nosaka ūdens patēriņš, jo no 
patērētā ūdens daudzuma 

70-90 % pārvēršas par notekūdeņiem

Sadzīves notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju dienā svārstās 
robežās no 280 litriem nelielās apdzīvotās vietās līdz 900 litriem 

lielās rūpnieciskās pilsētās
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Notekūdeņu plūsmas mainās pa dienām un diennakts laikā, kā arī ir 
atkarīgas no iedzīvotāju skaita apdzīvotā vietā

Sadzīves notekūdeņus parasti savāc sabiedriskās notekūdeņu sistēmas, 
novada uz attīrīšanas iekārtām un veic operācijas, lai 

notekūdeņus padarītu nekaitīgus

lielās rūpnieciskās pilsētās



Nokrišņu jeb lietus notekūdeņi ir ūdeņi, kas veidojas no atmosfēras 
nokrišņiem tiem notekot no ēku jumtiem, ielām un citām 

virsmām ar pilnīgu vai daļēju virsmas segumu

Virszemes noteces piesārņojumu veido:

� Augsnes erozijas produkti � Atklātos laukumos glabāti 
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� Augsnes erozijas produkti

� Putekļi

� Atmosfēras izmeši

� Celtniecības materiāli

� Atklātos laukumos glabāti 
produkti

� Naftas produkti

� Autotransporta izmeši

Piesārņojuma samazināšanai regulāri jāveic atkritumu savākšana, ceļu 
segumu remonts, apzaļumošanas joslu norobežošana 

ar apmalēm un citi pasākumi



Lietus notekūdeņu sastāvu 
nosaka:

Nokrišņu notekūdeņu sastāvs:

� Teritorijas piesārņojuma pakāpe
� Nokrišņu intensitāte
� Nokrišņu ilgums

� Suspendētas vielas (putekļi, augsnes daļiņas u.c.)

Latvijā ūdenstilpēs parasti nonāk neattīrīti lietus notekūdeņi, 
kas veicina eitrofikāciju
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� Suspendētas vielas (putekļi, augsnes daļiņas u.c.)

� Izšķīdušas organiskās vielas

� Izšķīdušas neorganiskās vielas (visvairāk hlorīdi)

� Naftas produkti (pilsētās 20-25 mg/l)

� Mikroorganismi (baktērijas, vienšūņi)



Nokrišņu notekūdeņu daudzums variē plašās robežās atkarībā no 
gadalaika, ģeogrāfiskās vietas un nokrišņu intensitātes

Latvijā vidējais nokrišņu daudzums 
ir apmēram 700 mm gadā

Tiek uzskatīts, ka lietus notekūdeņu daudzums ir apmēram 1/4 daļa no 

24

Tiek uzskatīts, ka lietus notekūdeņu daudzums ir apmēram 1/4 daļa no 
sadzīves notekūdeņu daudzuma, tomēr negaisa nokrišņu notekūdeņu 

daudzums daudzkārt var pārsniegt sadzīves notekūdeņu daudzumu



Ņemot vērā globālo ikgadējo nokrišņu daudzumu, 2/3 no tā iztvaiko, bet 
atlikusī 1/3 tieši nonāk virszemes vai pazemes ūdeņos; pat vētras 

laikā ne visi nokrišņi veido virszemes noteci

Parkos un zālājos tikai 20 % nokrišņu noplūst pa virsmu, 
atšķirībā no asfaltētām vai jumtu virsmām, 

no kurām notece veido gandrīz 100 %
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Piesārņojuma koncentrācija ir vislielākā, kad kanalizācijas sistēmā ieplūst 
pirmās nokrišņu notekūdeņu porcijas, bet tā samazinās 

ar laiku, ja nokrišņi turpinās



Savāktais nepiesārņotais nokrišņu ūdens var tikt ievadīts:

Kombinētajā notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmā, ja nav nepieciešama 

Sanitāri-higiēnisko notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmā, kas raksturīgi 

nelielām pašvaldībām

Pagrabu šahtās, ja 
ūdens tilpumi nav lieli

Īpašā meliorācijas ūdeņu kolektorā, 
ja tāds paredzēts kā trešā neatkarīgā 

kanalizācijas sistēma
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Nokrišņu notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmā

sistēmā, ja nav nepieciešama 
kanalizācijas sistēmas dublēšana, kā tas 

parasti ir lielās pilsētās



NOKRIŠŅU NOTEKŪDEŅU UZKRĀŠANANOKRIŠŅU NOTEKŪDEŅU UZKRĀŠANA



Rūpniecības jeb ražošanas notekūdeņi ir ūdeņi, kas radušies 
uzņēmējdarbības vai ražošanas vietās un nav pieskaitāmi sadzīves vai 

nokrišņu notekūdeņiem

Rūpniecības notekūdeņus iedala:

Nosacīti piesārņotie – Piesārņotie – satur Ļoti piesārņotie – nav 
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Nosacīti piesārņotie –
izmantoti iekārtu 

dzesēšanai, nepieciešama 
atdzesēšana

Piesārņotie – satur 
dažādas ķīmiskas 

vielas, pirms izvades 
vidē jāattīra

Ļoti piesārņotie – nav 
iespējams attīrīt, tiek 

pildīti tvertnēs un 
novietoti poligonos 



Bīstamākos ražošanas notekūdeņus rada:

Atšķirībā no samērā pastāvīga sastāva sadzīves notekūdeņiem, 
rūpniecības notekūdeņiem ir mainīgs sastāvs un dažkārt pat atšķirīgs 

vienas ražošanas nozares ietvaros 

Bīstamākos ražošanas notekūdeņus rada:

� Naftas produktu pārstrāde
� Metalurģijas rūpniecība
� Papīra ražošana
� Piena pārstrāde un piena 
produktu ražošana
� Ādas apstrādes rūpniecība
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Notekūdeņu daudzums, kas rodas vienas produkcijas 
vienības (1 kg vai 1 l) sagatavošanai:

Piens: 0,5-4 l Gaļa, desas: 1-3 l

Zivju konservi: 17-45 l
Alus: 2,5-15 l
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Zivju konservi: 17-45 l

Papīrs: 10-20 l

Degvīns: 15-20 l

Cukurs: 100 l

Margarīns: 40-60 l Aitas vilna: 100 l

Ogles: 20-30 l Celuloze: 80-150 l



RŪPNIECĪBAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANARŪPNIECĪBAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

Flotācijas sistēma, lai attīrītu ražošanas procesa notekūdeņus. 



Komunālie notekūdeņi satur:

� Dažāda veida rupjus piemaisījumus

Komunālie notekūdeņi jeb apdzīvotu vietu notekūdeņi ir sadzīves 
notekūdeņu un ražošanas notekūdeņu sajaukums ar vai bez nokrišņu 

ūdeņu piejaukumu, kas nonāk kopējā kanalizācijas sistēmā
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� Dažāda veida rupjus piemaisījumus
� Suspendētas vienas
� N un P savienojumus
� Stabilas organiskās vielas
� Metālu jonus
� Mikroorganismus
� Citas vielas, kas nosaka šo 
notekūdeņu piesārņotības pakāpi



LAUKSAIMNIEC ĪBAS NOTEKŪDEŅILAUKSAIMNIEC ĪBAS NOTEKŪDEŅI

Industri ālā ferma ASV

Upes aizsargjosla Aiov ā, ASV Nožogojums k ūtsm ēslu nopl ūdes 
norobežošanai 



Tipisks komunālo 
notekūdeņu sastāvs:

Lai novērtētu notekūdeņu piesārņotību un bīstamību, ir jānosaka 
tos raksturojošo ķīmisko rādītāju lielumi:

� Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP)
� Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
� Amonija slāpeklis (NH4-N)
� Kopējais fosfors (P ) notekūdeņu sastāvs:
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� Kopējais fosfors (Pkop.)
� Suspendētās vielas (SV)
� Vides reakcija (pH) BSP5: 250 mg/l

ĶSP: 500 mg/l

Kopējais izšķīdušo vielu 
saturs: 200-1000 mg/l

Slāpeklis (organiskie savienojumi 
un amonija sāļi): 40 mg/l

Fosfors: 8 mg/l

pH: 3-8



Cilvēku ekvivalents (CE) ir organisko vielu piesārņojuma
daudzums notekūdeņos, kas ir ekvivalents vidējam viena cilvēka

radītajam organiskajam piesārņojumam diennaktī

CE vienība ir 1 nosacīta iedzīvotāja notekūdeņos ievadīto 
organisko vielu daudzums diennakti, kas atbilst bioķīmiskajam 
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organisko vielu daudzums diennakti, kas atbilst bioķīmiskajam 
skābekļa patēriņam (BSP)

Dati par reālajiem iedzīvotājiem ļauj aprēķināt 
iedzīvotāju cilvēku ekvivalentus nepieciešamās 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas noteikšanai

Tiek pieņemts, ka 1 nosacītais iedzīvotājs dienā notekūdeņos ievada 
organisko vielu daudzumu, kam atbilst 60-65 g BSP5 (tas atbilst, 

piemēram, 0,5 l piena vai 1-5 kg veļas mazgājamo ūdeņu)

Pilsētas notekūdeņu BSP5

ir 200-400 mg/l



Iztvaikošana (evaporācija
un transpirācija) Ūdens attīrīšanas 

iekārtas

Ūdens izmantošana

Ūdens 

Lauku 
apūde-
ņošana
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Gruntsūdens 
plūsmas

Gruntsūdeņu 
papildināšanās 

Ūdens 
ieguves vieta

ņošana



Kanalizācija – notekūdeņu uztveršanas, attīrīšanas un 
utilizēšanas pasākumu un iekārtu komplekss

Kanalizācijas sistēmas – cauruļvadu sistēmas, kas savāc un 
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Kanalizācijas sistēmas – cauruļvadu sistēmas, kas savāc un 
novada notekūdeņus 

Kopsistēmas –
sadzīves, 

rūpniecības un 
nokrišņu 

notekūdeņus savāc 
un novada pa vienu 

kopēju sistēmu

Daļējas šķirtsistēmas –
sadzīves un piesārņotie 

rūpniecības notekūdeņi tiek 
novadīti pa vienu sistēmu, bet 

lietus ūdeņi un nosacīti tīrie 
rūpniecības notekūdeņi – pa 

citu kanalizācijas sistēmu

Šķirtsistēmas –
katra veida 

notekūdeņus savāc un 
transportē pa
atsevišķiem, 
nodalītiem 

cauruļvadu tīkliem



Notekūdeņu savākšanas plūsma lielā mērā 
notiek gravitācijas ietekmē

Ja gravitācijas plūsmas 
nodrošināšana nav iespējama, 
tad notekūdeņu plūsma tiek 

virzīta ar sūkņu palīdzību
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Notekūdeņu attīrīšanas process ietver šādus pamatposmus:

� Priekšapstrāde – notekūdeņi ar režģu un sietu palīdzību 

Suspendētās vai koloidālās daļiņas un izšķīdušās vielas no notekūdens 
var atdalīt fizikāli, pārvērst bioloģiski vai izmainīt ķīmiski
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� Priekšapstrāde – notekūdeņi ar režģu un sietu palīdzību 
tiek attīrīti no peldošiem mehāniskiem piemaisījumiem 
(dažādi atkritumi)

� Pirmējā apstrāde (nostādināšana) – notekūdeņi tiek 
attīrīti no mehāniskiem piemaisījumiem, kas nogulsnējas 
(grants un smilts daļiņas)

� Otrējā apstrāde – bioloģiska notekūdeņu attīrīšana, 
piemēram, izmantojot notekūdeņu dūņas



Atkritumu 
nofiltrēšana

Enerģija 
(biogāze, 
elektrība)

Sausā atlikuma 
žāvēšana

Bioloģiskie 
filtri

Metāntenks

Notekūdeņu 
plūsma

Primārā 
nostādināšana
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žāvēšana

Dūņu izmantošana 
(mēslojumam u.c.)

Apūdeņošana

filtri

Sekundārā 
nostādināšana

Attīrītā ūdens 
rezervuārs

Dabiskās 
ūdenstilpes



41

� Rīgas kanalizācijas tīkla 
garums pārsniedz 1100 km

� Tīkla ietvaros darbojas 67 
pārsūknēšanas stacijas

� Remonta un kontroles 
vajadzībām Rīgas 
kanalizācijas tīklā izveidotas 
25 000 skatakas
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SIA “Rīgas ūdens” ir Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas 
nodrošina pilsētas sadzīves notekūdeņu savākšanu, 

novadīšanu un attīrīšanu

Notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskās attīrīšanas staciju “Daugavgrīva”, 
kurā tos attīra gan mehāniski, gan bioloģiski

(stacijas projektētā jauda ir 350 000 m³ diennaktī)
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(stacijas projektētā jauda ir 350 000 m³ diennaktī)

Notekūdeņu mehānisko attīrīšanu pabeidz 
radiālajos nostādināšanas baseinos, kuru 

kopējais tilpums ir 24 000 m³

Attīrīšanas process “Daugavgrīvā” sākas ar notekūdeņu 
izplūšanu caur vairākiem mehāniskas attīrīšanas režģiem

Savāktais piesārņojums nonāk savākšanas tvertnēs

Lai atdalītu smiltis, izmanto horizontālos smilšķērājus



Pēc notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas tiek veikta bioloģiskā attīrīšana, 
izmantojot gan mehāniskos, gan bioloģiskos attīrīšanas procesus

� Notekūdeņi sākumā ieplūst anaerobajā zonā, kurā tiek sajaukti ar 
aktīvām dūņām un noteiktu laiku izturēti

� Tālāk notekūdeņi pāriet uz anoksisko zonu, kur arī tiek izturēti

� Pēc šīs zonas notekūdeņi pārplūst aerobajā zonā, kurā intensīvi tiek 
padots skābeklis un notekūdeņi tiek sajaukti ar aktīvām dūņām

Pēc attīrīšanas ūdeni izvada Rīgas 
jūras līcī – aptuveni 2,4 km attālumā 

no krasta līnijas un 15 m dziļumā

44

padots skābeklis un notekūdeņi tiek sajaukti ar aktīvām dūņām

� Tad bioloģiski attīrīto notekūdeni nostādina otrējos baseinos



Privātmājām mazapdzīvotos apvidos pieslēgšanās kopējam kanalizācijas tīklam parasti 
ir neiespējama vai pārāk dārga, tāpēc jāveido 
individuālās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas
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Aka

Evaporācija

Septiskā tvertne

Ūdens līmenis

Ūdens plūsma

Perkolācija

Drenāžas 
lauks



Nelielās apdzīvotās vietās notekūdeņu attīrīšanai iespējams izmantot 
alternatīvas metodes, piemēram, bioloģiskie dīķi vai mitrāji

Bioloģiskais dīķis vai 
mākslīgi veidots mitrājs
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Septiskā tvertne, kurā notiek 
notekūdeņu nostādināšana 

Mākslīgie mitrāji ir notekūdeņu attīrīšanas ierīces, kuru gultnē aug 
izvēlēti ūdensaugi (meldri, vilkvālītes, kārkli)

Mitrāju grunts virskārtu veido oļi, grants, 
smiltis un augsne



Notekūdeņu dūņas ir cietais atlikums un mikroorganismu biomasa, kas 
rodas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas rezultātā

Notekūdeņu dūņu masa sastāv galvenokārt no organiskas izcelsmes 
materiāla un tajā ir daudz biogēno elementu (slāpeklis, fosfors)

Dūņu izmantošana ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, samazinot dūņu 
masas mitrumu un patogēno mikroorganismu saturu
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Notekūdeņu 
dūņas un to 

kompostu var 
izmantot:

� Augsnes mēslošanai lauksaimniecības 
zemēs

� Teritoriju apzaļumošanai

� Degradēto platību rekultivācijai

� Mežsaimniecībā

Dažās valstīs par notekūdeņu dūņu 
izmantošanu liecina īpaši brīdinājumi

masas mitrumu un patogēno mikroorganismu saturu



Normatīvajos aktos ir noteiktas kvalitātes prasības notekūdeņu dūņām 
un to kompostam, ka arī ir noteikta dūņu kvalitātes, kvantitātes un 

izmantošanas uzskaites kārtība

Dūņu izmantošanu lauksaimniecībā ierobežo dažādas bīstamas vielas, 
piemēram, smago metālu savienojumi, kas notekūdeņu dūņās var 

uzkraties ievērojamos daudzumos
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uzkraties ievērojamos daudzumos

Dūņas pēc smago metālu satura nosacīti tiek iedalītas 5 klasēs:

� 1. klases dūņās ir ļoti maz smago metālu, to izmantošana lauksaimniecībā 
un komposta gatavošanā iespējama bez ierobežojumiem

� 2., 3. un 4. klases dūņu izmantošana iespējama ar papildus nosacījumu 
ievērošanu, piemēram, pastiprinātas kontroles un monitoringa izpildi

� 5. klases dūņas pēc smago metālu satura ir pielīdzinātas bīstamajiem 
atkritumiem un jebkāda to izmantošana ir aizliegta



Notekūdeņu dūņu un to komposta iedal ījums klas ēsNotekūdeņu dūņu un to komposta iedal ījums klas ēs
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Klase
Smago met ālu masas koncentr ācija sausn ā (mg/kg)

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 7,1-10 401-600 601-800 7,1-10 151-200 351-500 2201-2500

V > 10 > 600 > 800 > 10 > 200 > 500 > 2500



50




