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Ievads

Latvijā ir apmēram 800 tūkstoši mājsaimniecību un ap 185
tūkstošiem ekonomiski aktīvu uzņēmumu, kuru darbības rezultātā
ik dienu rodas gan sadzīves, gan rūpnieciskie notekūdeņi

Līdz ar to ir būtiski, lai gan mājsaimniecību, gan ražošanas
notekūdeņi, pirms tie nonāk atklātos ūdeņos vai gruntī, tiktu pienācīgi
attīrīti visās centralizētajās (pilsētās un ciemos), kā arī
individuālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Valsts vides dienests uzrauga ~1250 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas



Ievads

Neattīrītu notekūdeņu nokļūšana atklātos ūdeņos vai gruntī
var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai un videi, piemēram,
veicināt upju, ezeru un jūras eitrofikāciju, tāpēc ir svarīgi attīrīt
notekūdeņus līdz iespējami tīrākai pakāpei, lai samazinātu
piesārņojuma risku

Atsaucoties uz Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas
(HELCOM) datiem līdz pat 97 % no Baltijas jūras cieš no
eitrofikācijas, kas izveidojusies no lauksaimniecības, industriālajiem
un mājsaimniecību notekūdeņiem



Kompetenču sadalījums notekūdeņu 
apsaimniekošanas kontrolē

Valsts vides dienests Pašvaldības

 Izdod tehniskos noteikumus, 
atļaujas un kontrolē NAI                 
ar jaudu ≥ 5 m3/dnn un

- kuras n/ū novada vidē
- kuru darbībai ir jāsaņem VVD

atļauja/vai jāreģistrē piesārņojoša
darbība

 Sniedz atzinumus par būvju 
gatavību ekspluatācijai gadījumos, ja 
NAI vai izsmeļamā bedre ir kāda cita 
objekta, kura būvniecībai ir 
nepieciešami VVD tehniskie 
noteikumi, sastāvdaļa

Visi citi gadījumi, t.sk.:

 Centralizēta kanalizācijas sistēma
(t.sk. CKT un tajos novadāmo n/ū 
kontrole)

 Decentralizēta kanalizācijas 
sistēma

- pienākums nodrošināt visu DKS 
savākto n/ū regulāru savākšanu 
un attīrīšanu

- pienākums kontrolēt un 
uzraudzīt (NAI ar jaudu < 
5m3/dnn, septiķus, n/ū 
krājtvertnes, asenizācijas 
pakalpojumu sniedzējus)



Ko dara VVD?

Izdot atļaujas NAI ar jaudu ≥ 5 m3/dnn, kuras
attīrītos n/ū novada vidē, nosakot

- aizliegumu emitēt vidē noteiktas prioritārās
vielas vai bīstamās vielas

- piesārņojošo vielu emisijas limitus NAI izplūdē

- nosacījumus NAI darbībai

Kontrolē atļaujās izvirzīto nosacījumu izpildi un
emisijas limitu ievērošanu



Ko dara pašvaldība?

Pašvaldība

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 

sniedzējs (ŪPS)

deleģē funkcijas



Ko dara pašvaldības pilnvarotā iestāde?

Decentralizētā kanalizācija sistēma

- Nodrošina DKS n/ū savākšanu un attīrīšanu
- Veic uzskaiti
- Izveido un uztur DKS reģistru
- Veic DKS kontroli



Ko dara pašvaldības pilnvarotā iestāde?

Centralizētā kanalizācija sistēma

- Organizē ūdenssaimniecības pakalpojumus
- Slēdz līgumus ar CKS lietotājiem par n/ū pieņemšanu
- Ievēro VVD izsniegtās atļaujas nosacījumus, vides aizsardzības
normatīvo aktu prasības, t.sk.:

• nodrošina stabilu NAI darbību, tehnoloģiskā režīma ievērošanu
• nodrošina, lai piesārņojošo vielu, t.sk. prioritāro vielu vai bīstamo vielu

emisija virszemes ūdeņos nepārsniegtu emisijas limitus
• veic n/ū monitoringu (n/ū un pieņemošā ūdensobjekta kvalitāti)
• novērš noplūdes un avāriju sekas



DKS problēmas!

Nav pareizi 
aprīkotu n/ū 

savākšanas punktu 

Negodprātīgi 
notekūdeņu 

apsaimniekošanas 
pakalpojumu 

sniedzēji

Nepietiekama vai 
neesoša ražošanas 

n/ū priekšattīrīšana

Mājsaimniecībām 
pieslēgšanās CKS vai 

esošo pārbūve ir 
atkarīga no 

maksātspējas

Augstas izmaksas 
DKS asenizācijas 

notekūdeņu 
izvešanai

NAI, CKS 
nepietiekama jauda 
DKS n/ū uzņemšanai



Piemēri
Daugavpils pilsēta

2017.gada maijā tika 
saņemta sūdzība par 
iespējamo vides 
piesārņošanu ar neattīrītiem 
notekūdeņiem

Pārbaudes laikā tika ka, 
sadzīves kanalizācijas tīklu 
sistēmas skataka ir 
aizsērējusi, jo regulāri notika 
nesankcionēta decentralizēto 
notekūdeņu noliešana CKS



Piemēri
Rubeņu ciems Bērzkalnes pagasts, Balvu 
novads

2018. gada janvārī plānveida integrētās pārbaudes laikā tika konstatēts, 
ka sadzīves notekūdeņi no Rubeņu ciema daudzdzīvokļu mājas tiek 
novadīti uz nosēdaku, kura nav hermētiska (bija vērojama neattīrītu 
notekūdeņu noplūde meliorācijas grāvī)



Piemēri
“Aparnieki“ Amatas pagasts, Amatas 
novads

2019.gada aprīlī tika saņemta 
sūdzība par iespējamo vides 
piesārņošanu ar neattīrītiem 
notekūdeņiem

Pārbaudes laikā tika ka, uz 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, ir 
izvesti sadzīves notekūdeņi 
tos izlejot



Piemēri
Daugavpils pilsēta

2019.gada oktobrī tika 
saņemta sūdzība par 
iespējamo vides 
piesārņošanu ar neattīrītiem 
notekūdeņiem

Pārbaudes laikā tika 
konstatēts ka, uz 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, ir 
izvesti sadzīves notekūdeņi 
tos izlejot



Piemēri
Aļņu ciems, Dekšāres pagasts, Rēzeknes 
novads 

2020.gada februārī tika 
saņemta sūdzība, ka sadzīves 
kanalizācija tiek novadīta 
grāvī. Apsekojot grāvi, tika 
konstatēts, ka no divām Aļņu 
ciema daudzdzīvokļu mājām 
ir izveidoti divi caurules 
izvadi grāvī, pa kuriem tiek 
novadīti neattīrīti notekūdeņi 



Piemēri
SIA “ADUGS PRODUCTION”, Līvāni

2019.gada vasarā tika 
saņemta sūdzība, ka 
ražošanas n/ū tiek novadīti 
vidē

2022.gada februārī pirmo 
reizi par vides piesārņošanu 
ar neattīrītiem 
notekūdeņiem pirmajā tiesas 
instancē piespriests 
kriminālsods naudas soda 
veidā, kā arī nolemts piedzīt 
zaudējumus par videi 
nodarīto kaitējumu



Piemēri
SIA «Ceplīši A.S» lopkautuve, Lēdurgas 
pagasts,  Siguldas novads

2020.gada rudenī tika 
saņemta sūdzība, ka 
ražošanas n/ū tiek novadīti 
vidē

Lai panāktu atbilstošu 
notekūdeņu attīrīšanu, VVD 
piemēroja galējo 
ietekmēšanas līdzekli –
uzņēmuma darbības 
apturēšana



Piemēri
SIA “Mālpils piensaimnieks”, Siguldas 
novads 

2022.gada oktobrī par 
ilgstošu vides piesārņošanu 
ar neattīrītiem ražošanas 
notekūdeņiem, kā rezultātā 
Siguldas novadā tiek 
piesārņota Sudas upe, VVD 
izdevis brīdinājumu par piena 
pārstrādes iekārtas darbības 
apturēšanu



Piemēri
Daugavpils 



Piemēri
Daugavpils 
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