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Viena no svarīgajām vietām, kuru apmeklējam gan ikdienā, gan nopietnos 
pasākumos, gan atpūtā - ir tualete. 
Mūsdienās, lielākoties, tualetes apmeklējums, saistās arī ar ūdens 
lietošanu. Tas nozīmē, ka pēc tualetes apmeklējuma, mēs visu, ko esam 
atstājuši, aizskalojam ar ūdeni kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu bedrē.
Tomēr Latvijas laukos un dažviet pilsētās joprojām lieto arī sausās tualetes. 
Koka dēļu būdiņas Latvijā dēvē arī par mazmājiņām vai dažviet mīļi par 
sirsniņmājiņām.
To darbības nodrošināšanā nav nepieciešams ūdens un tās neietilpst 
vienotajā notekūdeņu sistēmā.
Sausās tualetes lieto joprojām arī citās valstīs. Īpaši populāras tās ir 
vietās, kur trūkst ūdens vai arī, kur grūti pārāk sarežģīti un dārgi ierīkot 
kanalizācijas sistēmu. 
Pareizi izbūvētas un lietotas sausās tualetes ir videi un dabai draudzīgas 
vairāku iemeslu dēļ. Tās nodrošina ūdens resursu taupīgu izmantošanu un 
saudzēšanu. Sausās tualetes nenoslogo attīrīšanas iekārtas, jo organisko 
masu, pareizi apsaimniekojot, var izmantot kā kompostu augsnes 
uzlabošanai.

Pēdējo desmit gadu laikā sauso tualešu tehnoloģijas (ST tehnoloģijas) 
ir strauji attīstījušās. Tās atšķiras gan izskatā, gan lietošanā un 
apsaimniekošanā. Ja agrāk sausās tualetes , lielākoties, izmantoja tikai ārā 
- pagalmā, nomalēs un, tās apmeklējot, bija gan deguns jātur ciet, gan 
acis jāpiemiedz, tad jaunās paaudzes tualetes droši iekārto arī iekštelpās. 
Mūsdienu sausās tualetes, pateicoties tam, ka tajās izmanto organisko 
vielu dalīšanas un kompostēšanas principus, smaka neveidojas. Tās ir viegli 
kopjamas, higiēniskas un ērti lietojamas. 

Ir vietas, kur pilnīgi jaunas kanalizācijas sistēmas izveidošana, ir 
darbietilpīga,  sarežģīta un dārga. Tad jauno tehnoloģiju sauso tualešu 
iekārtošana, var būt ērta, ekonomiski izdevīga un videi draudzīga 
alternatīva problēmai.
Piemēram, dabas taku, nometņu, kempingu apmetnēs, lauku tūrisma 
mītnēs, ST tehnoloģiju izmantošana būtu gan izdevīga, gan arī izglītojoša. 

Šis buklets tapis sadarbojoties ar Somijas Sauso tualešu kluba (Dry Toilet 
Club) entuziastiem, kuri pilotprojekta ietvaros piedāvāja Latvijā vairākās 
vietās publiski pieejamās sausajās tualetēs izveidot un ievietot dažādas ST 
jaunās tehnoloģijas.
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1 KĀPĒC SAUSĀ TUALETE IR VIDEI DRAUDZĪGA?

Notekūdeņi ikdienā nav saskatāmi un tādēļ to attīrīšanas 
problēma un tas, kur tie nokļūst, nešķiet īpaši aktuāli. Tomēr tā 
ir būtiska vides aizsardzības sastāvdaļa. Notekūdeņi iekļaujas 
dabiskajā ūdens aprites sistēmā. Nepietiekami attīrīti, nonākot 
ezeros vai upēs, kur peldamies un atpūšamies, tie var izraisīt aļģu 
savairošanos. Tualetes, kurās skalošanai izmanto ūdeni, ir vieni 
no lielākajām ūdens piesārņotājām. Toties sausās tualetes nerada 
notekūdeņus. Tas ir viens no svarīgākajiem argumentiem jauno 
tehnoloģiju sauso tualešu aizstāvībai.
Ūdens taupīšana ir otrs iemesls, kāpēc sausā tualete ir videi 
draudzīga. Sadzīvē tieši tualetes apmeklējumu laikā pa visu 
dienu attīrītu dzeramo ūdeni patērējam visvairāk. Ja nav speciālā 
ūdens dozēšanas noskalošanas tvertne, tad jau pēc viena tualetes 
apmeklējuma cilvēks patērē aptuveni 10 litru ūdens. Kopā viena 
ģimene gadā, lietojot ūdens tualeti, gadā kanalizācijā aizskalo 
aptuveni 72 000 litru ūdens.
Sausajā tualetē mēs nepatērējams nevienu litru ūdens un līdz 
ar to arī nenovadām to piesārņotu ar organiskajām vielām atkal 
atpakaļ ūdens aprites sistēmā. 

Sausā tualete ir videi draudzīga, jo: 

• Nepiesārņo ūdenstilpes un gruntsūdeņus;
• Nodrošina ūdens resursu taupīgu izmantošanu;
• To ierīkošanai nepieciešamas zemas izmaksas;
• Organisko masu pēc tās apstrādes var atkārtoti izmantot; 
• Tualete ir pieejama un darbojas vienmēr, neatkarīgi no  
    bojājumiem ūdensvados. 
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2 SAUSO TUALEŠU MODEĻI

Sausā tualete ir vispārīgs apzīmējums dažāda veida tualetēm, kuru 
lietošanā nav nepieciešams ūdens. Tās nav piesaistītas notekūdeņu un 
kanalizācijas sistēmai. Visbiežāk sauso tualešu apzīmēšanai lieto terminus 
sausā tualete un komposta tualete. Visos jauno piedāvāto tehnoloģiju 
risinājumos pamatā jābūt 2 svarīgiem nosacījumiem: jānodrošina atbilstoši 
laba ventilācija un jāiekārto atsevišķa novadīšanas sistēma šķidrumam.
Tradicionālajās sausajās tualetēs diskomfortu bieži vien rada asā smaka, 
īpaši mitrā laikā. To izraisa gaistošas organiskas vielas, kas rodas 
sajaucoties kopā urīnam ar fekālijām. Lai izvairītos no smakas, urīns 
jānodala atsevišķā tvertnē. 

2.1 Rūpnieciski ražotie modeļi

2.1.1 Komposta tualetes

Komposta tualetēs fekālijas dabā esošo baktēriju un mikroorganismu 
darbības cikla laikā izveidojas par kompostu, kas ir dabisks fosfora un citu 
mikroelementu trūdmēslojums. To var izmantot, piemēram, dārzā augsnes 
bagātināšanai ap krūmājiem un kokiem. 
Tualetes kopšana ir daudz vieglāka, ja darbojoties ap to, nenotiek tieša 
saskarsme ar neapstrādātiem tualetes atkritumiem. Tāpēc ir izveidota 
atsevišķa tvertne vai konteiners, kuru piepilda un tad glabā līdz notiek 
pārstrādes cikls. Šis tualešu modelis tirgū tiek piedāvāts dažādos izmēros, 
lai būtu piemērots gan vienas ģimenes, gan daudzu apmeklētāju lietošanai 
ārā un iekštelpās. Urīnu komposta tualetēs savāc atsevišķā, nodalītā 
mazākā tvertnē, lai to varētu ērti iztukšot. 

Komposta tualetes tvertne var būt tik liela izmēra, ka tās var tukšot reizi 
gadā vai pat to var lietot vairākus gadus. Tik liela izmēra konteineram 
nepieciešama plaša telpa zem grīdas vai pamatnes. Bet ir tualetes, kas 
darbojas tā dēvētajā sērijveida vai nomaināmo daļu režīmā. Šīm tualetēm 
ir mazākas tvertnes. Līdz ar to tās iespējams vieglāk pārvietot. Lai 
novērstu tiešu saskari ar fekālijām, minētajam variantam parasti ir vairākas 
tvertnes. Kad viena no tām ir pilna, to pārvieto uz vietu, kur tās saturu 
uzglabā uz komposta pārstrādes laiku. Bet tualetē pilnās vietā liek atkal 
tukšu tvertni. Minētais darbības režīms neprasa pārāk lielu fi zisku piepūli. 
Tvertnes ir viegli ievietojamas, jo tās var pārvietot ar ritenīšu palīdzību. Tās 
arī bez sarežģījumiem var pielāgot kādām lietošanas izmaiņām. 
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2.1.2 Elektriskās tualetes

Šim modelim organikas apstrādē nepieciešama elektrība. Ir 
vairāki šā modeļa tipi. Katram no tiem ir savi plusi un mīnusi. Šos 
modeļus pārsvarā izmantot iekštelpās.  

Tā kā elektriskās tualetes ir maza izmēra, tad viena no to 
priekšrocībām ir tā, ka nepieciešamības gadījumā ar tām var 
ātri aizvietot ūdens tualetes podu. Arī tualetes atkritumi var tikt 
glabāti maza izmēra tvertnē. Kā trūkums varētu būt fakts, ka 
elektrisko tualešu apkopē nepieciešams daudz rūpīgāks darbs 
nekā  komposta sauso tualešu aprūpē, kur lieto lielās tvertnes. 

Tualetes, kurās izkārnījumus sadedzina, sastāv no tradicionālā 
poda un atsevišķas speciāli aprīkotas tvertnes, kurai tas 
pievienots. Speciālajā tvertnē ierīkota karsēšanas sistēma, kura 
sadedzina izkārnījumus. Sadedzināšanas rezultātā tvaika veidā 
caur ventilāciju izdalās ūdens, bet konteinera pamatnē paliek 
videi droši pelni. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadedzināšanas 
procesu, nepieciešama laba ventilācija.
Savukārt saldētājtualetēs atkritumus tur tvertnē plastmasas 
maisā –10 līdz -15 C temperatūrā. Kad tvertne pilna, sasaldēto 
saturu nogādā komposta vietā. Šim tualetes modelim nav 
nepieciešama ventilācija un tas ir viegli uzstādāms. To var viegli 
pārvietot uz dažādām vietām. 

2.1.3 Ķīmiskās tualetes

Ķīmiskās tualetes ir mazas un parasti tiek lietotas tikai īpašos 
gadījumos uz noteiktu laiku, piemēram, uz kuģiem. Tā kā to 
tvertnes ir mazas, tās bieži jātīra. Tvertnē pievieno īpašas 
ķimikālijas, kas paātrina izkārnījumu un papīra sadalīšanos. 

Tirgū pieejami dažādi ķimikāliju veidi, taču ieteicams izmantot 
videi saudzīgas vielas. Dažkārt dažas no ķimikālijām izdala 
specifisku smaku. Ķimikālijas var iedalīt divās grupās: tās, kas 
iznīcina baktērijas un tās, kas mikroorganismuu darbību aktivizē, 
lai novērstu izkārnījumu smakošanu. 
Organisko masu, kas apstrādāta ar baktēriju iznīcinošām 
ķimikālijām, nevar kompostēt. Taču tualetes atkritumus, kuri 
apstrādāti ar ķimikālijām, kas aktivizē mikroorganismus, var 
kompostēt un tās ir vieglāk apsaimniekojamas.  

2.2 Pašrocīgi gatavotās sausās tualetes

Tradicionāli no seniem laikiem, cilvēki, iekārtojot sausās tualetes, 
vispirms izraka zemē apjomīgu bedri, kurā krājās izkārnījumi 
līdz laikam, kad bedre bija ar kaudzi pilna. Šāda veida sausās 
atejas iztēlē un atmiņā saistās ar smirdoņu un nepievilcīgu skatu 
mazmājiņas iekšpusē un ap to. Šāda veida „sausās tualetes” 
veicināja apkārtnes augsnes un pat gruntsūdens piesārņotību. 
Jaunākajos laikos ir prasība sausās atejas bedres izbetonēt vai 
tajā ievietot tvertnes, lai organiskā masa nenokļūtu augsnē un 
pazemes ūdeņos. Kad šīs tvertnes ir pilnas, tās asenizācijas 
transports iztukšo. Taču arī šajās tualetēs ir smirdoņa un 
lielākoties to izskats, tās apmeklējot, nav pievilcīgs. 

Nepatīkamas smakas var novērst, ja no organiskās masas atdala 
šķidrumu un iekārto labu ventilāciju. 
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Ir kāds vienkāršs piemērs, kā pašu spēkiem iekārtot labi funkcionējošu 
sauso tualeti ģimenei. Jāiegādājas divi lieli toveri. Vienu ar augstām 
malām, spainim vai mucai līdzīgu, kura pamatnē jāizveido caurumi. Otru 
toveri vajadzētu lēzenākām malām, līdzīgu lielai bļodai vai vannītei. 
Lēzenā trauka pamatnē jāieber kūdra 10 cm biezumā. Augsto konteineru 
ar caurumiem novieto virs lēzenā, atbalstot uz diviem akmeņiem vai 
ķieģeļiem.  Šī konstrukcija atrodas zem speciāli veidota sausās tualetes 
sēdpoda. Pēc ikkatra tualetes apmeklējuma reizes tvertnē ieber nelielu 
daudzumu rupjas skaidas vai kūdru. Tādā veidā jebkurš šķidrums pamazām 
izfi ltrējas cauri pirmā konteinera organikai, un iztekot cauri pamatnei un 
iesūcas apakšējā konteinera kūdrā.  
Pēc urīna atdalīšanas, fekālijas apberot ar kūdras pakaišiem vai rupja 
izmēra skaidu vai koksnes atlikumiem, aktivizējas mikroorganismu 
darbība un notiekot kompostēšanas procesam, nepatīkamas smakas nav 
pastāvīgas. 
Ar ventilācijas cauruļu palīdzību smakas var novirzītas vispār ārpus 
tualetes, tādējādi padarot tās ērti lietojamas un to apmeklējums nevienam 
nav nepatīkams.
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3 IZVĒLOTIES SAUSĀS TUALETES MODELI 

Plānojot un ceļot sauso tualeti, jārēķinās un jāņem vērā šādi 
faktori – sausās tualetes iekārtošanai nepieciešamā platība un 
tās lietošanas un kopšanas biežums un iespējas. Ievērojot šos 
nosacījumus, plānošanas posmā var izvēlēties noteiktai situācijai 
ieteicamāko ST tehnoloģiju attiecīgajām vajadzībām. 

3.1 Platība

Platība, kā noteicošais faktors, īpaši aktuāls tualetēm iekštelpās. 
Dažus modeļus var novietot tieši uz grīdas ūdens tualetes poda 
vietā. Tie ir piedāvājumi, kuros jau pašā tualetes modelī iebūvēta 
vieta ar viegli izņemamu organikas kompostēšanas pārnēsājamo 
konteineru jeb cilindru (piemēram, Biolan Naturum). Parasti šāda 
tipa modelis piemērojams ģimenes privātmājai, kurā ievietojamo 
konteineri iztukšo aptuveni reizi mēnesī atkarībā no tualetes 
lietošanas biežuma. 
Citiem komposta tualetes modeļiem nepieciešama platība zem 
grīdas, kur novietot lielos konteinerus, kurus var nomainīt reizi 
gadā vai arī vēl retāk. Šādi modeļi var tikt uzstādīti virs pagraba 
vai arī divstāvu ēkā. 
Āra tualetēm platībai nav tik izšķiroša nozīme. Nepieciešamo 
platību būvei var piemērot, saskaņojot to ar konteineru izmēriem. 
Ikvienā tualetē jāparedz vieta arī roku mazgāšanai. Svarīgi 
iekārtot arī telpu tualetes apkopes vajadzībām. Tai jābūt ērtai, 
ierēķinot vietu apkopes instrumentu novietošanai. 

3.2 Lietošana

Plānojot būvi, jāpadomā par tualetes konteinera lielumu, tā 
ietilpību. Vidēji gadā viens cilvēks saražo 520 kg izkārnījumu. Šo 
apjomu var iedalīt sīkāk – 70 kg fekālijas un 450 kg urīna. 

Sabiedriskajām tualetēm nepieciešama lielāka ietilpība nekā 
mājas tualetēm, tāpēc svarīgi aptuveni noteikt, cik cilvēku 
tualeti lietos regulāri. Katrs tualetes modelis un pie tās 
pievienotais konteiners  paredzēts noteiktam apjomam. Ja 
tualetes tiek pārslogotas vai tās lieto mazāk, nekā paredzēts, 
tās var nedarboties tik efektīvi, kā iecerēts. Tas nozīmē, ka 
kompostēšanas process vai nu darbosies lēnāk vai vispār 
apstāsies. Jāatceras arī tas, ka, jo lielāks ir tualetes lietotāju 
skaits, jo biežāk tā jātīra un jākopj.
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4 APKOPE

4.1 Pakaiši jeb apkaisāmais materiāls 

Sausajās tualetēs pakaišus izmanto, lai tie uzsūktu mitrumu, irdinātu 
atkritumus, kā arī papildinātu radušos organiku ar oglekli, kas 
nepieciešams mikroorganismu aktīvai darbībai. Tās kalpo arī, kā pārsegs 
fekālijām, novēršot mušu un citu insektu vairošanos. Pakaiši ne vienmēr 
nepieciešami rūpnieciski ražotajās sausajās tualetēs, kurās kompostēšanas 
process notiek slēgtā konteinerā. Taču  pašu būvētās un iekārtotās sauso 
tualešu konstrukcijās, kurās šķidrumus tiek atdalīts, pakaišu materiāla 
lietošana ir vēlama un ieteicama. 

Pakaiši var būt kūdra, koksnes šķelda vai rupjas skaidas, arī makulatūras 
granulas. Der arī citi organiskie materiāli, piemēram, vecas sausas lapas, 
zāģu skaidas vai salmi. Vispopulārākais un par labu atzītais apkaisāmais 
materiāls sausajās tualetēs ir koka šķeldas un kūdras maisījums – 1:1. 
Kūdra labi uzsūc, bet šķelda irdina. Šo maisījumu ieberot tvertnē, tas 
vienlaicīgi nodrošina gan labu gaisa piekļuvi, gan liekā mitruma filtrēšanu, 
veicinot kompostēšanas procesu. Līdz ar to tiek novērsta arī smaka. 
Pakaišu vietā var izmantoti arī virtuves atkritumus – kartupeļu vai augļu 
mizas. Tad organika kompostēšanas procesā sakarsīs, jo aktivizēsies 
baktēriju darbība un līdz ar to ātrāk satrūdēs. Taču mizas var pievilināt 
mušas, tāpēc tās nedrīkst būt pārāk mitras. 
Var tikt izmantoti arī dabīgi palīglīdzekļi, kas paaugstina kompostēšanas 
efektivitāti un darbojas kā gaisa atsvaidzinātāji, īpaši gadījumos, kad 
kompostēšanas procesā radušies kādi sarežģījumi. 

Cita veida kaisāmo materiālu sausajās tualetēs nevajadzētu izmantot, jo 
kompostēšanas procesam nelabvēlīgi var izrādīties īpaši kaļķa un fosfora 
piemaisījumi. Noteikti nevajag sausajās tualetēs izmantot pelnus. Tie 
izmaina pH līmeni un tādējādi var izjaukt baktēriju normālu darbību, līdz ar 
to kompostēšanas process var apstāties un tualete sāk smakot.

4.2 Higiēna

Higiēna jeb pasākumi, kas veicina cilvēka veselības saglabāšanos, ir svarīga 
sastāvdaļa gan ūdens, gan sauso tualešu darbībā. Būtu jānodrošina gan 
roku mazgāšanas iespēja pēc tualetes lietošanas, gan atbilstoša un regulāra 
tualetes tīrīšana ar attiecīgu aprīkojumu. Rokas būtu jāmazgā ar ziepēm un 
pēc lietošanas arī tualetes apkopes palīglīdzekļi kārtīgi jānomazgā. Tualetes 
apkopes laikā jālieto saimniecības darbiem paredzētie gumijas cimdi. 

4.3 Smaka

Pārsvarā smakas cēlonis sausajās tualetēs ir pārāk lielie šķidruma 
uzkrājumi. Tie aizkavē normālu un dabīgu kompostēšanas procesu. 
Šķidrums veicina anaerobās vides (bez skābekļa piekļuves) pārstrādes 
procesus mikroorganismiem un tas izraisa sliktu smaku. Lai smakas 
izvadītas ārpus tualetes, nepieciešama laba ventilācija.
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Ja smaka kļūst asa un nomācoša:
 
• Jāpārbauda ventilācijas darbība un tā jāuzlabo, pārliecinoties,      
 vai tualetes telpai piekļūst pietiekami daudz svaiga gaisa.   
 Ventilācijas caurulei jābūt pēc iespējas taisnākai, bez    
 izliekumiem. Iekštelpu tualetēs būtu nepieciešams caurulē   
 ievietot ventilatoru gaisa cirkulācijas aktivizēšanai. 

• Jāpārliecinās, vai tualetes atkritumu masa nav kļuvusi pārāk   
   slapja un vai kompostēšanas process noris bez traucējumiem.   
   Šķidruma novadīšanas caurulei jābūt brīvai no 
 ..aizsprostojumiem. Pastāvīgi jāatjauno pakaišu piedeva vai arī   
 .tā jānomaina ar piemērotāku pakaišu veidu. 

4.4 Mušas

Lai novērstu mušu klātbūtni tualetē, tās jāatvaira no piekļuves 
tvertnei. Ventilācijas caurules galā jāuzliek blīvs siets vai tīkls. 
Ja kompostēšanas process norit, kā paredzēts, mušas nespēj 
vairoties organikas masā. Tāpēc ir svarīgi lietot pakaišus pēc 
katras tualetes apmeklējuma reizes. Lai nepieļautu, ka tualetes 
atkritumu masa kļūst pārāk slapja un nelaistu tur klāt mušas, 
jāveicina ieradums pēc tualetes lietošanas aizvērt vāku. 

Gadījumā, ja mušas tomēr savairojušās, var izmantot dažādus 
mušu ķeršanas līdzekļus. Var lietot gan elektriskās „mušu lampas” 
– speciāli izveidotas lampas, kurās mušas, lidojot uz gaismu, 
iekrīt slazdā. Var lielajā konteinerā uz brīdi ievietot parasto 
elektrisko spuldzi – arī tad, mušas lidojot uz gaismu, karstumā iet 
bojā. Var izmantot lipīgo mušpapīru. 

4.5 Sauso tualešu tīrīšana

Sausās tualetes jātīra, jāsakopj un jāuztur kārtībā tāpat, kā 
jebkura cita vieta mājas iekšpusē vai laukā. Par publisko tualešu 
tīrīšanu parasti atbildīga kāda konkrēta persona. 

Arī sausās tualetes var tīrīt tāpat kā tās tualetes, kurās lieto 
ūdeni. Tīrīšanu var veikt, uz attiecīgajām virsmām uzsmidzinot 
atšķaidītus mazgāšanas līdzekļus. Tos ieteicams kādu brīdi 
paturēt uz virsmas, lai iedarbojas. Pēc tam netīrumus noslaucīt 
ar drānu vai salveti. Nevajadzētu lietot stiprus ķīmiskus tīrīšanas 
līdzekļus, kuri var nogalināt mikroorganismus, kas nodrošina 
kompostēšanas procesu sausajā tualetē. Tīrīšanas piederumi pēc 
katras apkopšanas reizes jādezinfi cē ar karstu ūdeni. Ieteicams 
izmantot arī speciālus cimdus, lai aizsargātu rokas. Pēc tīrīšanas 
rokas jānomazgā ar ziepēm. 
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5 JAUNIE SAUSO TUALEŠU PARAUGI LATVIJĀ

Kopēja sadarbības projekta ietvaros Latvijā 4 vietās iekārtotas 
dažādas veida sausā tualetes, kurās izmanto šķidruma atdalīšanas un 
kompostēšanas tehnoloģiju.
  
5.1. Ķemeru nacionālajā parkā

Ķemeru nacionālajā parkā autostāvlaukumā pie ceļa, kas ved uz Ķemera 
tīreļa purva taku, izvietotas Zaļā tualetes (Green Toilet).  Purva laipu taka ir 
populāra tūristu un skolēnu grupu apmeklēšanas vieta.
Tualetes mazbūve uzstādīta uz smilts/grants seguma bez pamatu 
betonēšanas. Visa konstrukcija balstīta uz 12 betona „pēdām”, ļaujot 
apakšējai daļai pilnībā piekļūt gaisam. Tualetes ēka izgatavota no koka 
brusām ar koka dēļu apšuvumu, jumta daļa nosegta ar ondulina klājumu.
Šīs tualetes darbības pamatā ir tas pats, kas lielākoties visās komposta 
tualetēs. 
Sausajā tualetē nelieto ūdeni. Tās konteineri ir pārvietojami un maināmi. 
Pie poda pievienota speciāla tvertne, kurā uzkrājas organiskā masa. Lai 
kompostēšanas process noritētu bez smakošanas, šķidrums caur tvertnes 
pamatnē esošo sietu pa konteineram pievienotu cauruli tiek novadīts 
atsevišķā nelielā cisternā vai kannā. Pie tualetes atkritumu komposta 
tvertnes pievienota arī ventilācijas caurule. 
Uzstādot Zaļo tualeti,  uzmanība jāpievērš tam, lai vāku ar sēdpoda daļu 
un ventilācijas cauruli ērti var pacelt uz augšu, kad jāiztukšo vai jānomaina 
konteiners. 
Pirms tualetes darbības uzsākšanas, tās konteinera pamatne jāpiepilda ar 5 
līdz 6 cm biezu pakaišu kārtu. Kad tvertne iztukšota, pirms to atsāk lietot, 
tā atkal jāpiepilda ar pakaišu kārtu.
Arī pēc katras tualetes lietošanas reizes organika jāapber ar nelielu 
daudzumu pakaišu. Lai veicinātu kompostēšanas procesu, aptuveni reizi 
nedēļā organiskā masa jāizcilā un jāsajauc.
Lai izņemtu piepildīto konteineru, paceļ podu un ventilācijas cauruli, kā 
arī noņem šļūteni. Ja ir papildus konteiners, to novieto iepriekšējā vietā. 
Ja nav apmaināma konteinera, tad organiskos atkritumus iztukšo, to 
novietojot speciāli iekārtotā kompostēšanas vietā, kur tie uzglabājas līdz 
masas satrūdēšanai. Iztukšotajā tvertnē ievieto pārklājumu, ventili un 
pievieno tualetei.
 
5.2. Embūtes dabas parkā

Embūtes dabas parka atpūtas laukumiņa malā iekārtotas 2 komposta 
sausās tualetes. 
Tā kā šeit izmantotais Ekolet konteiners ir cilindra veida, tad arī 
mazbūves, kur tie ievietoti, veidotas, piemērojoties šai apļa veida 
konstrukcijai. Šūnas izskata veida dēļu mazmājiņas ar konusa veida 
jumtiņiem un ventilācijas skursteņiem no tālienes var nodēvēt arī par 
„rūķīšu namiņiem”. Tās ir pievilcīgas.
Ekolet konstrukcijas sauso komposta tualeti var izmantot gan iekštelpās, 
gan ārpusē. Tualetes konteiners sastāv no rotējoša 4 nodalījumu cilindra 
veida tvertnes, kuras kopējais tilpums ir 700 litru. Tvertnei ir divdaļīgs 
vāks. Uz viena vāka daļas ir vieta, kas paredzēta poda sēdeklim virs 
konteinera.  Otra vāka daļa ir atverama, lai būtu ērti iztukšot piepildīto 
nodalījumu. Ventilācijas caurule veicina gaisa cirkulāciju. 
Lietojot tualeti, šķidrums filtrējas cauri pamatnes sietam un pa izvadcauruli 
nokļūst atsevišķā tvertnē, kas atrodas telpas nodalītajā saimniecības 
daļā. Kad pamata konteinera viens nodalījums ir pilns, tualetes 
atkritumu virsējo kārtu jāapkaisa nelielā slānī ar kūdru vai komposta 
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procesu veicinošu materiālu. Rotācijas virzienā zem poda 
tiek pagriezts nākošais tvertnes tukšais nodalījums. Kad visi 
nodalījumi piepildīti, pirmo iztukšo. No viena nodalījuma iegūst 
aptuveni 50 kg komposta.
 

5.3. „Pilskalnes Siguldiņā”

Ilūkstes novadā „Pilskalnes Siguldiņas” ainavu takā pie atpūtas 
bāzes „Driģenes” iekārtota Biolan komposta sausā tualete. Tā arī 
darbojas pēc principa, ka tiek nodalīts šķidrums un nodrošināta 
ventilācija, lai tualetē nebūtu nepatīkamas smakas. 
Taču šīs tualetes iekārtas konstrukcijā konteinera sienās 
iestrādāta siltumizolācija. Tas īpaši veicina tualetes atkritumu 
paātrinātu kompostēšanu jau konteinera iekšpusē, jo saglabā 
komposta procesa nodrošināšanai nepieciešamo siltumu. 
Konteinera aizmugurējā sienā neliela ventilācijas atvere 
paredzēta, lai pievadītu papildus gaisu vasarā, kad organiskā 
masa var pārkarst. Toties ziemā to labāk turēt aizvērtu. Tā kā šī 
konteinera iekšpuse veidota tā, lai nodrošinātu kompostēšanai 
nepieciešamos apstākļus, tad organisko masu nevajag papildus 
irdināt. Konteineru iztukšo pa speciālu aizmugures atveri. 
Šķidrums caur pamatnes sietu izfi ltrējas un pa šļūteni nonāk 
atsevišķā pievienotā traukā. 
 
5.4.Rudbāržos 

Kuldīgas rajonā Rudbāržos SIA „Kamenes” lauku saimniecības 
aktīvās atpūtas parkā pirts ēkā iekārtota sausā tualete iekštelpās. 
Biolan kompaktā komposta sausā tualete ir viegli pārvietojama. To 
var novietot tieši uz grīdas tualetes lietošanai paredzētajā telpā. 
Iekārtai nav vajadzīga ne elektrība, ne ūdens. Arī tā veiksmīgi 
darbojas, ievērojot pamatprincipus – jānodrošina ventilācija un 
no organikas tiek atdalīts šķidrums. Ventilācijas nodrošināšanai 
ražotājs tualetes iekārtai paredzējis vairākas ventilācijas caurules 
daļas, kuras ir savstarpēji cieši savienojamas.
Šajā tualetē jau sākotnēji podā pie malas ir iestrādāts speciāls 
piltuvveida padziļinājums ar atveri, kurā tualetes lietošanas 
laikā nonāk urīns. Tāpēc, šo tualeti lietojot, ikvienam tās 
apmeklētājam, ir jāapsēžas. Tas nepieciešamas, lai urīns nokļūtu 
tam paredzētajā atverē un tālāk pa šļūteni nonāktu atsevišķā 
savācējtraukā. Tā kā šķidruma plūsmai jābūt vērstai uz leju, 
tad savācējtraukam, kurā ievietota šļūtene no urināla, jābūt 
novietotam zemāk par podu.
Pirms lietošanas tualetes iekārtas pamatne jāpiepilda ar kompostu 
veidojošu materiālu vai pakaišiem 5 līdz 7 cm biezā slānī 



13

aizmugurējā tualetes konteinera daļā un 2 līdz 3 cm biezā slānī priekšējā 
konteinera daļā. Šajā tualetes modelī iekārtota arī īpaša tvertne virs poda 
aizmugurējā daļas ( līdzīga ūdens noskalošanas tvertnei), kurā paredzēta 
vieta pakaišu iebēršanai un uzglabāšanai. Pēc katras tualetes lietošanas 
reizes ar īpašu paceļamu dozatora atveres āķīti, līdzīgi kā noskalojam ar 
ūdeni tualetē atstāto, automātiski uzberam noteiktu daudzumu pakaišu vai 
kompostētāja materiāla.

6 TUALETES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

6.1. Kompostēšana
 
Kompostējot tualetes atkritumu, var pievienot arī citus organiskos 
atkritumus (piemēram, no dārza un virtuves), kas bioloģiski sadalās. 
Ja sausās tualetes atkritumus novieto atklātā kompostēšanas vietā, tos 
vajadzētu pārklāt ar salmiem vai kūdru, lai novērstu tajos atrodošos 
mikroelementu iztvaikošanu un samazināšanos. Kompostēšanas gala 
produkts būs irdena un barojoša augsnes trūdviela, ko tālāk var izmantot 
augsnes kvalitātes uzlabošanai. Komposts nav tas pats, kas kūtsmēslu 
kaudze!

Komposta veidošanai var izmantot atsevišķu tvertni vai arī to novietot īpaši 
paredzētā vietā, to iežogojot ar rāmi vai sienām. Šādu rāmi var pagatavot 
gan no dēļiem, gan no tērauda stieplēm vai no jebkura cita ūdens 
necaurlaidīga materiāla. Lai nodrošinātu trūdēšanas procesa veiksmīgu 
norisi, kompostējamā materiālā vajadzētu būt dažāda veida organika.  Visi 
organiskie materiāli 
satur oglekli (C) un slāpekli (N). Organisko materiālu sadalīšanās komposta 
kaudzē  atkarīga no līdzsvara starp oglekļa saturošajiem materiāliem 
(brūnie, sausie - koksnes atkritumi, salmi, siens) un vairāk slāpekli 
saturošajiem materiāliem (zaļie, svaigie - nopļautā zāle, pārtikas atlikumi, 
mēsli).
Ideālais C/N līdzsvars ir 30:1 jeb 2 daļas zaļie un 1 daļa brūnie atkritumi. 
Īpaši kvalitatīvu rezultātu nodrošinās pietiekošs daudzums skābekļa un 
barības vielu, kā arī pareizais mitruma un siltuma līmenis. Dārza atkritumi 
ir labs oglekļa avots, bet slāpeklis vairāk ir, piemēram, sauso tualešu 
atkritumos. 
Mikroorganismi, kas sadala organisko materiālu, patērē daudz skābekļa. 
Lai nodrošinātu gaisa piekļuvi komposta kaudzei, tai jāpievieno raupjš 
materiāls – salmi vai  šķeldotas zāģu skaidas. Pateicoties pietiekamai 
skābekļa piekļuvei, tiek novērsta trūdošā procesa smakošana. 
Mikroorganismu darbības laikā komposts arī sasilst. Siltumā savukārt
iet bojā kaitīgie parazīti. Tas nodrošina to, ka komposta lietošana 

6 TUALETES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
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augsnes uzlabošanai, nav bīstama veselībai.  
Kompostam jābūt pietiekami mitram, bet ne slapjam. Aukstā ziemas 
laikā komposts var sasalt un tad bioloģiskais sadalīšanās process 
apstājas. Bet pavasarī, kad laiks kļūst ir siltāks, komopstēšanas 
process atkal atsākas. 
Ideāls komposts ir tumši brūnā vai melnā krāsā. Tas var būt smalks, 
drupans, kunkuļains vai šķiedrains. Jebkurš komposts ir lietojams. 
Kompostu lieto mitruma uzturēšanai kā mulču apkārt stādiem, 
krūmiem vai kokiem vai arī augsnes uzlabošanai. To pavasarī vai 
stādīšanas laikā ierok augsnes virskārtā.

6.2. Urīns kā dabīgs slāpekļa mēslojums

Jauno tehnoloģiju sausajās tualetēs urīnu savāc atsevišķi no 
fekālijām. Visvairāk dabīgo barības vielu ir tieši urīnā. Tajā ir daudz 
slāpekļa (81.5%) un tā mikroelementu sastāvs ir piemērots, lai 
augu saknes to varētu vienkārši uzņemt. Pateicoties minētajām 
īpašībām, urīnu var droši izmantot, kā mēslojumu. Vidēji vienā 
gadā cilvēks saražo 500 litrus urīna. Katrā litrā ir aptuveni 3 - 7 g 
slāpekļa. Ar vienas dienas urīna daudzumu pietiek, lai mēslotu 1 
m2 zemes. 
Pašu mājās, kur tualeti lieto tikai ģimenes locekļi, urīnu var izmantot 
tūlīt. Urīnu šķidrumu no publiskajām tualetēm vajadzētu uzglabāt 
vienu mēnesi pirms tālākas izmantošanas. Urīnu var izmantot tīrā 
vai atšķaidītā veidā. Vispiemērotākā atšķaidījuma proporcija ir 
viena trešdaļa urīna un divas trešdaļas ūdens. Lai mazinātu slāpekļa 
zudumu un nevēlamu smaku, apsmidzināt vai aplejot ar to augsni 
vajadzētu pēc iespējas tuvāk zemei.
Urīna šķidrums, kas fi ltrējoties cauri kompostējamam konteineram, 
tomēr nonācis tiešā saskarē ar fekālijām, arī ir bagāts ar dabīgām 
barības vielām. Tomēr tajā ir vairāk mikrobu, nekā tīrā urīnā. Tādēļ 
to, izmantojot kompostēšanai vai augsnes papildmēslošanai, pirms 
lietošanas nepieciešams 3 mēnešus uzglabāt.

6.2. Urīns kā dabīgs slāpekļa mēslojums6.2. Urīns kā dabīgs slāpekļa mēslojums6.2. Urīns kā dabīgs slāpekļa mēslojums6.2. Urīns kā dabīgs slāpekļa mēslojums
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7 SAUSĀS TUALETES LATVIJAS LIKUMDOŠANĀ 

Latvijas normatīvajos aktos reti minētas sausās tualetes. Par tām ir atsevišķas 
norādes dokumentos, kas attiecas uz celtniecību, ūdens kvalitāti, notekūdeņu 
dūņu apsaimniekošanu, vides aizsardzību vai veselību. 
Sauso tualešu lietošanai Latvijā nav likumīgu šķēršļu. Gluži otrādi, ES direktīvu un 
iekšējās likumdošanas mērķis ir panākt augsnes un ūdens kvalitātes uzlabošanu, 
kas netiešā veidā atbalsta sauso tualešu pastāvēšanu un to lietošanas paradumu 
uzlabošanu. Jauno tehnoloģiju sausās tualetes ir labs risinājums ūdens kvalitātes 
uzlabošanai vietās, kur nav centralizētās kanalizācijas.  

7.1. ES direktīvas

ES regulē likumdošanu visās tās dalībvalstīs ar direktīvu palīdzību. Par 
sausajām tualetēm nav  atsevišķu direktīvu, taču tādas ir ūdens kvalitātes un 
notekūdeņu jomā. 
Padomes direktīva 91/271/EEK regulē notekūdeņu apsaimniekošanu 
apdzīvotās pilsētās ar iedzīvotāju skaitu vairāk nekā 2000. Direktīva nosaka 
minimālās prasības notekūdeņu apsaimniekošanā. 1. pielikumā fiksēti daži 
noteikumi attiecībā uz pilsētvides notekūdeņu savākšanas sistēmām. Tās 
iesaka labāko pieejamo tehnoloģiju dizainu un sistēmu izveidi un uzturēšanu 
kārtību. Galvenokārt ieteikumi attiecas uz pilsētu notekūdeņu apjoma un 
tā samazināšanas pasākumiem un piesārņojuma ierobežošanu. Latvijai šīs 
direktīvas piemērošanai ir dots laiks līdz 2015. gada decembrim.  
Padomes direktīva 98/83/EK nosaka dzeramā ūdens kvalitāti. Dalībvalstu 
pienākums ir izpildīt prasības attiecībā uz dzeramā ūdens veselīgumu un tīrību. 
Savukārt Padomes direktīva 76/160/EEK nosaka peldvietu ūdens kvalitātes 
prasības. 
Notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecības vajadzībām tiek regulēta 
direktīvā 86/278/EEK. Izmantošanai jābūt tik drošai, lai tā nekaitētu augsnei, 
augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. Direktīva aizliedz lietot neapstrādātas 
dūņas. Tās nedrīkst izmantot arī ogu un dārzeņu augšanas periodā. 
Apstrādātas dūņas ir tādas, kas kompostētas, attiecīgi ievērojot visus 
nepieciešamos nosacījumus.  

7.2. Latvijas iekšējā likumdošana 

Latvijā normatīvie dokumenti ir sasaistīti ar ES prasībām. Lai arī sausās 
tualetes reti, kur minētas, ūdens kvalitātei un notekūdeņiem pievērsta diezgan 
liela uzmanība. 
Pastāv noteikumi, kas attiecas uz augsnes un ūdens aizsardzību no slāpekļa 
piesārņojuma, kas radies lauksaimniecības darbības rezultātā. 
Sauso tualešu atkritumu apjoms ir daudz mazāks nekā atkritumu daudzums 
lopkopībā. Ir minēts, ka “izkārnījumus nedrīkst lietot, kā mēslojumu svaigā 
veidā no sauso tualešu tvertnes, tos iepriekš nekompostējot.”
Piesārņojuma likumā pieminētas īpaši aizsargājamās teritorijas, kurās 
augsnes piesārņojums var nelabvēlīgi ietekmēta cilvēku veselību un bioloģisko 
daudzveidību. Šādas teritorijās jāpievērš īpaša uzmanība augsnes un ūdens 
aizsardzībai no slāpekļa piesārņojuma. 
Vides aizsardzības likumā ir prasības notekūdeņu dūņu un to komposta 
izmantošanā, monitoringā un kontrolē.  
Ūdens apsaimniekošanas likums definē ūdenstilpes un ūdens lietotāju tiesības 
un pienākumus. Tajā dominē princips “piesārņotājs maksā” un uzmanība tiek 
vērsta uz ūdens avotu aizsardzību. 
Likumā par vides aizsardzību liela nozīme pievērsta sabiedrības vides apziņai, 
kuras pamatā ir sabiedrības izglītošana. 
Izglītots un zaļi domājošs cilvēks labprāt apmeklēs un popularizēs sauso 
tualešu izmantošanu! Tā mēs taupām ūdeni, pasargājam to tīru un esam 
vienotā apritē ar to, ko mums dod daba.
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