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11.07.2022. 

Nr. 3.6/2022-65 

 

SIA “Salacgrīvas ūdens” 

salacgrivas.udens@salacgriva.lv  

 

Valsts vides dienesta 

Vidzemes reģionālajai vides pārvaldei 

vidzeme@vvd.gov.lv  

 

 

 

Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Dūņas” Tūjas ciemā Liepupes pagastā darbības kvalitāti 

 

Latvijas Dabas fonds (LDF) saņēma informāciju par notekūdeņu iepludināšanu šī gada jūnija 

beigās – jūlija sākumā no Tūjas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) Zaķupītē. LDF pārstāve 

L. Eņģele apsekoja Zaķupīti 10.07.2022. un konstatēja, ka atbilstoši iepriekš saņemtajai informācijai 

no Tūjas ciema NAI “Dūņas” izplūdes caurules Zaķupītē ieplūst vizuāli netīrs ūdens ar smaku un 

izplūdes vietā izveidojušās nogulsnes (skat. 1. attēlu). No NAI ieplūstošais ūdens (tumšs, duļķains) 

atšķiras no Zaķupītes ūdens augšpus NAI izplūdes. 

 

1. att. Izplūde no Tūjas ciema NAI Zaķupītē 08.07.2022. 
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Saskaņā ar informāciju Valsts vides dienesta izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības 

atļauju reģistrā, SIA “Salacgrīvas ūdens” ir Tūjas ciema NAI operators, kam jāievēro 21.04.2011. 

izsniegtās atļaujas Nr. VA11IB0024 nosacījumi. 

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar informāciju valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 

Zaķupīte Tūjas ciemā atbilst ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi 

1. variantam (straujtece).  

Lūdzam SIA “Salacgrīvas ūdens” un Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālo vides pārvaldi 

savas kompetences ietvaros: 

1) izvērtēt iepriekš minēto izplūdi no Tūjas ciema NAI, kā arī Tūjas ciema NAI darbības 

kvalitāti un darba režīma atbilstību izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 

nosacījumiem, tostarp arī informāciju par līdzšinējiem NAI darbības monitoringa 

rezultātiem; 

2) izvērtēt Tūjas ciema NAI izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā iekļauto 

nosacījumu atbilstību pašreizējai situācijai, tostarp Tūjas ciema apbūves pieslēgumu NAI 

un faktisko NAI ieplūstošo notekūdeņu apjomu, kā arī NAI attīrīto notekūdeņu ietekmi uz 

biotopu 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi un šī biotopa 1. variantam 

raksturīgajām sugām Zaķupītē, un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus 

piesārņojošās darbības atļaujā. 

Lūdzam SIA “Salacgrīvas ūdens” un Vidzemes reģionālo vides pārvaldi informēt Latvijas 

Dabas fondu par iepriekš minētā izvērtējuma rezultātiem un nodrošināt tādu Tūjas ciema NAI darba 

režīmu un notekūdeņu attīrīšanas pakāpi, kas nepasliktina Zaķupītes ūdeņu kvalitāti.  

 

Ar cieņu  

 

Andrejs Briedis 

Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Eņģele, t. 26102617, lelde.engele@inbox.lv   

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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