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1 Zemgales RVP SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes 

ciemata notekūdeņu bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, 

„Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas 

nov., LV-3040 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi  

Esošās NAI nespēj nodrošināt un veikt 

ražošanas notekūdeņu attīrīšanu, kā 

rezultātā tiek traucēta NAI darbība un 

nepietiekoši attīrītie notekūdeņi tiek 

novadīti uz izplūdes vietu Auces upē. 

Plāno veikt jaunas NAI būvniecību 

sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, 

ražošanas notekūdeņus uz jaunizbūvētām 

NAI nenovadīs.  Operators ir noslēdzis 

līgumu ar projektētājiem, un šobrīd tiek 

gatavots projekts, kuru jāpabeidz līdz 

2022. gada janvārim. Būvniecība ir 

jāpabeidz līdz 2022. gada beigām. 

Jā   

2 Zemgales RVP SIA "Mūsu saimnieks" notekūdeņu 

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 

Bauskas novada Vecumnieku pagasta 

Piebalgās 

Sadzīves notekūdeņi  Slikti attīrīto notekūdeņu kvalitātes 

rādītāji izplūdes vietā. 

Jā   

3 Zemgales RVP Gailīšu pagasta pārvaldes Bauskas 

novada Gailīšu pagasta Uzvaras 

ciemata notekūdeņu bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas, “Uzvara” 

Sadzīves notekūdeņi Sadzīves notekūdeņu trasē ieplūst liels 

daudzums lietus ūdeņu un gruntsūdeņu. 

Jā   

4 Lielrīgas RVP SIA "MĀLPILS PIENSAIMNIEKS" 

"Pienotava", Mālpils, Siguldas nov., 

LV-2152 

Ražošanas notekūdeņi NAI ir novecojušas un atrodas kritiskā 

stāvoklī. Vidē periodiski tiek novadīti 

neattīrīti ražošanas notekūdeņi. 

Operatoram atbilstoši atļaujas 

nosacījumiem 2019. gadā bija 

jāpieslēdzas centralizētajiem 

kanalizācijas tīkliem, kas netika izdarīts. 

Šobrīd Operators ir saņēmis tehniskos 

noteikumus no pašvaldības komunālo 

pakalpojumu sniedzēja. 

Jā   

5 Lielrīgas RVP Pašvaldības SIA "Vangažu avots" 

„Kārļzemnieki”, Inčukalna pagasts, 

Siguldas novads. 

Sadzīves notekūdeņi NAI darbojas neefektīvi (morāli un 

fiziski novecojušas), reizēm ar pārslodzi. 

NŪ tiek novadīti riska ūdensobjektā. 

Veikta jaunu dūņu ievadīšana. Rādītāji 

uzlabojušies. 

Jā   

Latvijas problēmNAI apkopojums I pusgads, 2021.  
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6 Lielrīgas RVP Pašvaldības SIA "Vangažu avots", 

Inčukalns, Inčukalna pagasts, 

Siguldas novads 

sadzīves notekūdeņi NAI darbojās neefektīvi (morāli un 

fiziski novecojušas). Uzbūvētas jaunas 

attīrīšanas iekārtas, kas pieņemtas 

ekspluatācijā. 

    

7 Lielrīgas RVP Olaines NAI, Olaines ūdens un 

siltums, AS „Olaines pilsētas meži”, 

Olaine 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi 

Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda 

piesārņojošo vielu koncentrācijas 

pārsniegumus. 

Jā   

8 Vidzemes RVP 

Madonas sektors 

Rankas pagasta pārvaldes NAI 

(Rankas piens) Ranka, Rankas 

pagasts, Gulbenes novads 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi (piena 

pārstrāde) 

NAI ir nolietojušās, tām ir nepieciešama 

rekonstrukcija.  

Jā   

9 Vidzemes RVP 

Madonas sektors 

SIA DIMDIŅI. Pagrabkalns, Lizuma 

pagasts, Gulbenes novads 

Ražošanas notekūdeņi Problēmas ar (ražošanas notekūdeņu 

apsaimniekošanu). Ražošanas 

notekūdeņu novadīšana uz Lizuma NAI, 

ietekmē šo iekārtu darbību.  

    

10 Vidzemes RVP 

Madonas sektors 

Lizuma ciema NAI, SIA 

"GULBENES NAMI", "Attīrīšanas 

iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, 

Gulbenes novads 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi 

  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību 

ietekmē SIA "DIMDIŅI" novadīto 

ražošanas notekūdeņu kvalitāte. Papildus 

slodzi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

rada arī lietus ūdeņu un gruntsūdeņu 

infiltrācija kanalizācijas sistēmā. Ir 

iesniegts rīcības plāns notekūdeņu 

atbilstošai attīrīšanai. Rīcības plāna 

izpildes termiņš 2021.gada septembris. 

Jā   

11 Vidzemes RVP 

Madonas sektors 

Ļaudonas NAI, Ļaudonas pagasts, 

Madonas novads 

Sadzīves notekūdeņi NAI darbojas problemātiski, ir liela 

ienākošo notekūdeņu koncentrācija, un 

izplūdē ir novērojama dūņu izskalošanās 

Jā Iekļauta ProblēmNAI 

sarakstā 2021. gadā 

saskaņā ar valsts 

testēšanas rezultātiem 

12 Vidzemes RVP 

Madonas sektors 

Skrīveru SAC, Ziedugravas, Skrīveru 

novads 

Sadzīves notekūdeņi Testēšanas rezultāti vairākkārt uzrāda 

piesārņojošo vielu koncentrācijas 

pārsniegumus.  

Jā Atkārtoti iekļauta 

ProblēmNAI sarakstā 

2021. gadā saskaņā ar 

valsts testēšanas 

rezultātiem 

13 Vidzemes RVP 

Valmieras sektors 

PKS Straupe, Straupes pag., Cēsu 

novads 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi, kur prevalē 

ražošanas notekūdeņi 

NAI nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu  

atbilstoši vides kvalitātes normatīviem 

un vidē tiek novadīti netīri ražošanas 

notekūdeņi, kuros piesārņojošo vielu 

koncentrācijas vairākas reizes pārsniedz 

atļaujā noteiktās robežvērtības. Veiktā 

iekārtu modernizēšana nav devusi 

rezultātu, attīrīto notekūdeņu kvalitāte 

Jā   
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neuzlabojās - rezultāts netiek sasniegts. 

Izvērtējot notekūdeņu testēšanas 

rezultātus, tie ir mainīgi, kas liecina, ka 

periodiski netiek nodrošināts atbilstošs 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 

tehnoloģiskais process. Uzdots novērst 

neatbilstības. Termiņi nav ievēroti, 

uzsākta piespiedu izpilde.  
14 Vidzemes RVP 

Valmieras sektors 

Limbažu NAI, Ozolaines iela 10, 

Limbaži, Limbažu novads 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi 

Darbības traucējumus rada SIA 

,,Limbažu siers" ražošanas notekūdeņi, 

kuriem netiek veikta  atbilstoša 

priekšattīrīšana ( uzņēmumā uz vietas ir 

morāli un fiziski novecojušas 

mehāniskās NAI) 

    

15 Vidzemes RVP 

Valmieras sektors 

SIA ,,Ceplīši" NAI , Lēdurgas pag., 

Siguldas novads 

Ražošanas notekūdeņi Izbūvētās NAI neatbilst ražošanas 

notekūdeņu specifikai. Tajās tiek 

novadīti SIA ,,Ceplīši AS" kautuves 

notekūdeņi un SIA ,,Lēdurgas 

miesnieks" gaļas pārstrādes ražošanas 

notekūdeņi.  

    

16 Vidzemes RVP 

Valmieras sektors 

Līgatnes pilsētas NAI, SIA "Līgatnes 

komunālserviss", Gaujas iela 34a, 

Līgatne, Cēsu nov. 

Sadzīves notekūdeņi 2020. gada pārbaudes ietvaros konstatēta 

neatbilstoša NŪ attīrīšanā. Vidē tiek 

novadīti nepietiekami attīrīti notekūdeņi. 

Sarakstā iekļautas 2020. gada dec. 

Jā   

17 Vidzemes RVP 

Valmieras sektors 

SIA "Abula", Alus ražotne, "Abula", 

Brenguļi, Brenguļu pag., Valmieras 

novads 

Ražošanas notekūdeņi Alus ražotnei joprojām nav izbūvētas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ir tikai 

septiķis ar izplūdi vidē. Iekļautas 

sarakstā 2020. gada dec. 

    

18 Kurzemes RVP 

Liepājas sektors 

 Liepājas SEC NAI, Liepājas ostas 

27.piestātne, Liepāja 

Kuģu naftas produktus 

saturoši notekūdeņi 

Notekūdeņi tiek attīrīti no naftas 

produktiem, taču ĶSP un BSP5 

pieļaujamās koncentrācijas izplūdē tiek 

vairākkārtīgi pārsniegtas. Notekūdeņus 

aizliegts novadīt vidē. NŪ tiek izvesti uz 

Klaipēdu 

Jā   

19 Kurzemes RVP 

Liepājas sektors 

Dienvidkurzemes novada, Aizputes 

pagasta, Kazdangas ciema NAI 

“Avenes” 

Sadzīves un ražošanas 

(piena pārstrādes 

notekūdeņi) 

Uz iekārtām tiek novadīti  arī piena 

pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” 

notekūdeņi. Piesārņojošo vielu 

koncentrācijas ienākošajos n/ū pārsniedz 

NAI projektā noteiktās koncentrācijas. 

Ienākošo notekūdeņu  kvalitāte izplūdē ir 

Jā   
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mainīga, jo piena pārstrādes notekūdeņi 

sastāda vairāk kā pusi no kopējā 

notekūdeņu daudzuma un mēdz pieplūst 

nevienmērīgi, kā rezultātā NAI nespēj 

efektīvi darboties.  2020.gada valsts 

testēšana uzrāda vairākkārtējus limitēto 

koncentrāciju pārsniegumus. SIA “Elpa” 

apņēmās meklēt risinājumus, lai 

izbūvētu notekūdeņu priekšattīrīšanas 

iekārtas. 

20 Kurzemes RVP 

Liepājas sektors 

SIA „LMIKO FARM” „Strazdi”, 

Novadnieku pag., Saldus nov. 

Sadzīves + ražošanas (no 

kažokzvēru barības 

virtuves 

Operators nenodrošina pastāvīgu NAI 

darbības uzraudzību. Šobrīd netiek 

veikta saimnieciskā darbība.   

Jā   

21 Kurzemes RVP 

Liepājas sektors 

Raibenieku ciema NAI, Raibenieki, 

Dienvidkurzemes novads 

Sadzīves notekūdeņi Konstatētas ilgstošas neatbilstības 

notekūdeņu attīrīšanas procesā. 

Jā Iekļauta ProblēmNAI 

sarakstā 2021.gadā  

saskaņā ar valsts 

testēšanas rezultātiem 

22 Kurzemes RVP 

Ventspils sektors 

Cīruļu ciema NAI, Valdgales pagasts, 

Talsu novads 

Sadzīves notekūdeņi NAI periodiski nenodrošina atbilstošu 

attīrīšanu. Iekārtas ir novecojušas. Ir 

nepieciešama pārbūve. Tā plānota 

2021.gadā, veicot iekārtu nomaiņu. Tā 

tiks veikta, ja pašvaldība akceptēs 

līdzekļu piešķīrumu. 

Jā   

23 Kurzemes RVP 

Ventspils sektors 

Popes NAI, Popes pagasts, Ventspils 

novads 

Sadzīves notekūdeņi Palielināta suspendēto vielu un fosfora 

koncentrācija izpūdē. Ļoti gara 

kanalizācijas sistēma. 

Jā   

24 Kurzemes RVP 

Ventspils sektors 

Dokupes ciema NAI, Tārgales 

pagasts, Ventspils novads 

Sadzīves notekūdeņi Morāli un fiziski novecojušas. Nevar 

paņem notekūdeņu paraugus, jo maza 

apjoma nū pieplūde. 

    

25 Latgales RVP 

Daugavpils sektors 

Svarincu ciema NAI , Svariņu 

pagasts, Krāslavas novads 

Sadzīves notekūdeņi NAI piesaistīti 139 iedzīvotāji. Kaut arī 

NAI jauda nav lieta tomēr 

problēmsituācija šajās NAI ir ieilgusi - 

NAI jau ilgstoši darbojas nevienmērīgi, 

nenodrošina NŪ atbilstošu attīrīšanu un 

problēmsituācija ir ieilgusi.  2019. gadā 

tika izdoti 2 lēmumi par veicamām 

rīcībām neatbilstību novēršanai. Ir jau 

izdoti TN Svarincu NAI pārbūvei, 

izsniegta būvatļauja un izstrādāts 
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būvprojekts. Šobrīd jau ir uzsākti NAI 

pārbūves darbi. 

26 Latgales RVP 

Daugavpils sektors 

Sutru ciema NAI, Sutru pagasts, 

Līvānu novads 

Sadzīves notekūdeņi NAI darbojas mehāniskajā režīmā, ir 

fiziski nolietojušās un atrodas kritiskā 

stāvoklī. Notekūdeņu izplūdes vieta vidē 

nefunkcionē. Tiek veikta NAI pārbūve 

    

27 Latgales RVP 

Daugavpils sektors 

Sēlijas ciema NAI, Sēlpils pagasts, 

Jēkabpils novads 

Sadzīves notekūdeņi NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav 

saskaņots ar VVD, NAI nenodrošina 

normatīvo aktu prasībām atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir 

piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI 

sarakstā iekļauta 2020. gada dec. 

Jā   

28 Latgales RVP 

Daugavpils sektors 

Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, 

Jēkabpils novads 

Sadzīves notekūdeņi NAI darbojas mehāniskā režīmā, kas nav 

saskaņots ar VVD, NAI nenodrošina 

normatīvo aktu prasībām atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanu. Biodīķi ir 

piesārņoti ar notekūdeņiem. ProblēmNAI 

sarakstā iekļauta 2020. gada dec. 

    

29 Latgales RVP 

Rēzeknes sektors 

Pansionāta "Balvi" NAI,  Pansionāta 

apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu 

pagasts, Balvu novads 

Sadzīves notekūdeņi Ilgstoši nenodrošina atbilstošu un 

kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu ( kā 

viens no galvenajiem iemesliem ir 

dezinfekcijas līzdzekļu un ķīmisko 

produktu izmantošana). Operatora 

veiktie pasākumi (regulāra NAI apkope, 

daļa ķīmisko līdzekļu nomainīta uz videi 

draudzīgiem) nav devušas pozitīvu 

rezultātu. Problēmjautājuma risināšanā 

iesaistīta arī Balvu novada pašvaldība. 

    

30 Latgales RVP 

Rēzeknes sektors 

Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes 

pagasts, Ludzas novads 

Sadzīves un ražošanas 

notekūdeņi 

Periodiski novērojama neatbilstoša 

notekūdeņu attīrīšana 

Jā Iekļauta ProblēmNAI 

sarakstā 2021.gadā  

saskaņā ar valsts 

testēšanas rezultātiem 

 


