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Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību Inčukalna novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas Inčukalna novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.3. prasību minimumu asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu;
1.9. ciemu, uz kura teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles
kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru
īpašumā, valdījumā vai turējumā ir Inčukalna novada ciemu un pilsētu teritorijās

esošas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (izņemot saistošo noteikumu 4.punktu),
kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
3.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par
5 m3/ diennaktī;
3.2. septiķus (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) - hermētiskās tilpnes (tvertnes), kas
sadalītas ar starpsienām un darbojās pēc daļiņu nosēšanas principa, novadot attīrītos
notekūdeņus uz infiltrācijas zonu (filtrācijas lauku);
3.3. notekūdeņu hermētiskās krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi,
septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk
– notekūdeņi un nosēdumi).
4. Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un šajos
noteikumos noteiktās prasības neattiecas uz Inčukalna novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo ciemu Indrāni, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
5. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos
lietotajiem terminiem.
II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites jomā
6. Inčukalna novada Būvvalde nodrošina:
6.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
6.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību
ievērošanas kontroli.
7. Inčukalna novada PSIA “Vangažu Avots” nodrošina:
7.1. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un
asenizatoru reģistra uzturēšanu;
7.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;
7.3. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem un
valdītājiem par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un
nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu
apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu
pierādošu dokumentu kalpo noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta
pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu
sniegšanas datums, darījuma summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
8. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Inčukalna
novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām vai citām asenizatora norādītām speciāli izveidotām notekūdeņu
pieņemšanas vietām.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu
hermētiskajām krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:
9.1. ja īpašumā ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:
I = B/A, kur:
I – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes);
B – notekūdeņu un nosēdumu daudzums pēc ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem
(m3/gadā);
A – krājtvertnes tilpums (m3).
9.2. ja īpašumā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes);
B – notekūdeņu daudzums, pieņemot, ka vienas deklarētās personas ūdens patēriņš ir
1,5 m3 mēnesī jeb 18 m3 gadā. Ja saskaņā ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumā norādīto informāciju īpašumā faktiski dzīvojošo
iedzīvotāju skaits ir lielāks, nekā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaits, vai īpašumā
nav deklarētas personas, tiek ņemts vērā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits;
A - krājtvertnes tilpums (m3).
10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena)
reize divos gados.
11. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus un nosēdumu novada vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko
dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai gadījumā, ja
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas
sākotnējās tehniskās dokumentācijas, - saskaņā ar atbilstoša komersanta rakstveida
atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.
12. Notekūdeņu un nosēdumu daudzuma uzskaitē nav ņemams vērā izlietotā ūdens
daudzums, kas izmantots dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir
noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu.
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība
13. Inčukalna novada PSIA “Vangažu Avots” un Inčukalna novada Būvvalde ir
tiesīga:
13.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas faktu
apliecinošo attaisnojuma dokumentu esību un skaitītāju rādītājus;
13.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei;
13.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas
atbilstību, nepieciešamības gadījumā veicot tās precizēšanu, pamatojoties uz veiktās
pārbaudes rezultātiem;
13.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu no asenizatoru
reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
14. Papildus saistošo noteikumu 13.punktam PSIA “Vangažu Avots” ir tiesības veikt
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu
analīzes.
15. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzēm, sedz:

15.1. Inčukalna novada PSIA “Vangažu Avots”, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzēs konstatēts, ka vidē
novadāmie notekūdeņi atbilst saistošo noteikumu 1. pielikuma prasībām;
15.2. rūpnieciski izgatavotas decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
(bioloģiskās attīrīšanas iekārtas) sistēmas īpašnieks, ja konstatēts, ka tajā attīrītie un
vidē novadāmie notekūdeņi neatbilst saistošo noteikumu 1.pielikuma prasībām;
15.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks (izņemot saistošo noteikumu
15.2. apakšpunktā minētās iekārtas īpašnieks), ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzēs konstatēts, ka notekūdeņi un
nosēdumi neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām
prasībām;
16. Ja Inčukalna novada PSIA “Vangažu Avots” vai Inčukalna novada Būvvaldei ir
radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas prasību
ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Inčukalna novada PSIA
“Vangažu Avots” vai Inčukalna novada Būvvalde ir tiesīga rakstiski pieprasīt
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:
16.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās darbības
pārbaudei;
16.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie
atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu
par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
16.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu,
vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
V. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība
17. Inčukalna novada PSIA “Vangažu Avots” izveido un uztur asenizatoru reģistru.
18. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš
atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Inčukalna
novada pašvaldībā.
19. Reģistrācijas nodrošināšanai asenizators iesniedz PSIA “Vangažu Avots”
rakstveida iesniegumu (pielikums Nr.3), līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku, kopiju un pilnvarojumu
apliecinošu dokumentu.
20. Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:
20.1. PSIA “Vangažu Avots”, Priežu iela 4, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136,
personīgi vai pa pastu;
20.2. elektroniski uz e-pastu info@vangazuavots.lv normatīvajos aktos par
elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
21. Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:
21.1. asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu
komercdarbību vai saimniecisko darbību;
21.2. asenizators ir saņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta
direkcija” izsniegtu licenci kravas komercpārvadājumiem vai sertifikātu kravas
pašpārvadājumiem;
21.3. asenizators noslēdzis līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto
noliešanas vietu īpašnieku;

21.4. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav Valsts ieņēmumu
dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00
euro.
22. Lai veiktu reģistrāciju un pārliecinātos par asenizatora atbilstību saistošo
noteikumu 21.punktā noteiktajām prasībām, Inčukalna novada PSIA “Vangažu
Avots” ir tiesīga iegūt šajā punktā norādīto informāciju:
22.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajā datu bāzē par asenizatora
reģistrēšanu komercreģistrā, ja asenizators ir juridiska persona;
22.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē par saimnieciskās darbības
reģistrēšanu, ja asenizators ir fiziska persona;
22.3. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” publiskajā
datubāzē reģistrētajiem datiem par saņemtajām atļaujām komercpārvadājumu
veikšanai ar autotransportu;
22.4. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē par nodokļu
un nodevu samaksu.
23. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt PSIA “Vangažu Avots” saistošo
noteikumu 21.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.
24. Asenizatora iesniegums tiks uzskatīts par saņemtu brīdī, kad ir iesniegti visi šajos
saistošajos noteikumos norādītie dokumenti. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts
Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.
25. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis saistošo noteikumu 19. un
21.punkta prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, un pēc to
izvērtēšanas PSIA “Vangažu Avots” ir pieņēmis lēmumu, ka asenizators atbilst šajos
noteikumos izvirzītajām prasībām. Asenizatoru reģistrē uz termiņu, kas nepārsniedz
izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kravas autopārvadājumiem vai
pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā derīguma termiņu.
26. PSIA “Vangažu Avots” trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par
asenizatora atbilstību saistošo noteikumu prasībām, publicē PSIA “Vangažu Avots”
tīmekļa vietnē www.vangazuavots.lv un Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.incukalns.lv informāciju par asenizatora reģistrācijas faktu un nosūta
asenizatoram lēmumu par tā reģistrāciju asenizatoru reģistrā.
27. Ja reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatēti trūkumi, PSIA “Vangažu
Avots” nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par konstatētajiem trūkumiem un
nosaka iesniedzējam termiņu norādīto trūkumu novēršanai. Ja trūkumi netiek novērsti
norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācija tiek izbeigta un saņemtie dokumenti tiek
atdoti atpakaļ asenizatoram.
28. Ja asenizatora darbības laikā asenizatoram tiek konstatēti normatīvo aktu
pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomu,
kravas komercpārvadājumu/kravas pašpārvadājuma jomu, profesionālās darbības
sfēru, vides aizsardzības jomu, finanšu saistību izpildi, tai skaitā asenizatoram ir
nodokļu un nodevu parādi Latvijā, kas pārsniedz EUR 150,00, PSIA “Vangažu
Avots”:
28.1. uz laiku līdz vienam mēnesim aptur asenizatora tiesības sniegt decentralizētos
kanalizācijas pakalpojumus, brīdinot par izslēgšanu no asenizatoru reģistra, ja
pārkāpumi netiks novērsti;
28.2. ja mēneša laikā asenizators nav novērsis pārkāpumus, pieņem lēmumu par
asenizatora reģistrācijas anulēšanu un izslēgšanu no asenizatoru reģistra, nosūtot
lēmumu asenizatoram.

29. PSIA “Vangažu Avots” un Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnēs tiek
veiktas atzīmes par asenizatora darbības apturēšanu vai dzēšanu no asenizatora
reģistra, par to rakstveidā nosūtot paziņojumu asenizatoram.
30. Asenizators ir tiesīgs lēmumu par izslēgšanu no asenizatoru reģistra apstrīdēt
Inčukalna novada domes izpilddirektoram. Inčukalna novada domes izpilddirektora
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā. Reģistrācijas anulēšanas fakta
apstrīdēšana neaptur saistošo noteikumu 28.2. apakšpunktā norādītā lēmuma izpildi
un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 36.7. apakšpunktā paredzētās informācijas
iesniegšanas.
31. Ziņas par asenizatoru PSIA “Vangažu Avots” un Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļa vietnēs tiek atjaunotas, pamatojoties uz spēkā stājušos Inčukalna novada
domes izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts lēmums par asenizatora reģistrācijas
anulēšanu.
32. Asenizatoram ir pienākums informēt Inčukalna novada pašvaldību, ja pēc tā
reģistrācijas uz laiku ir apturēta, beigusies vai anulēta speciāla atļauja (licence)
autopārvadātāja kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas
Republikas teritorijā, kas ir par pamatu asenizatora reģistrācijas anulēšanai Inčukalna
novada administratīvajā teritorijā.
33. Ja asenizatora pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai reģistrācijas ieraksts ir
anulēts, pamatojoties uz informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas
komercpārvadājuma licence vai sertifikāts kravas pašpārvadājumiem, ziņas par
asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes
lēmumu par licences kravas komercpārvadājumiem vai sertifikāta kravas
pašpārvadājumiem atjaunošanu vai izsniegšanu.
34. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts
atbilstošs ieraksts.
35. PSIA “Vangažu Avots” vienu reizi gadā pārbauda saistošo noteikumu 20.punktā
minēto informāciju par asenizatoriem un aktualizē to.
36. Asenizatora pienākumi:
36.1. izsniegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu attaisnojošos dokumentus
atbilstoši normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu;
36.2. veikt Inčukalna novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
36.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un
nosēdumus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
36.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;
36.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu
centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas rezultātā;
36.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu
bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un
prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas rezultātā;
36.7. vienu reizi gadā (līdz nākamā gada 31.janvārim) iesniegt Inčukalna novada
pašvaldības reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā gadā izvesto un

nodoto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar
pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums).
VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
37. Inčukalna novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma
nav reģistrēta, iesniedz Inčukalna novada Būvvaldei pirmreizējo decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu saskaņā ar saistošo noteikumu
4.pielikuma veidlapu.
38. Ja notikušas izmaiņas sistēmas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
iesniegumā norādītajā informācijā (sistēmas īpašnieka maiņa vai notikušas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu un nosēdumu
novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits),
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām jāiesniedz Inčukalna novada
Būvvaldē aktualizēts decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums
saskaņā ar saistošo noteikumu 4.pielikumā pievienoto veidlapu.
VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi
39. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi papildus
normatīvajos aktos noteiktajam ir:
39.1. nodrošināt radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu un/vai attīrīšanu
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
39.2. nodrošināt regulāru notekūdeņu un nosēdumu nodošanu pašvaldību
asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem, nepieļaujot uzkrāto notekūdeņu
ilgstošu uzkrāšanos sistēmā, ņemot vērā novadāmo notekūdeņu un nosēdumu apjomu
un sistēmas tilpumu un saistošajos noteikumos noteikto notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas biežumu;
39.3. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo
noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām;
39.4. segt izmaksas PSIA “Vangažu Avots”, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu
analīžu veikšanu, ja tie neatbilst saistošo noteikumu 15.2. vai 15.3. apakšpunktā
noteiktajām prasībām, pēc to faktiskajām izmaksām saskaņā ar PSIA “Vangažu
Avots” rēķinu, kas izrakstīts, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
39.5. nodrošināt PSIA “Vangažu Avots” un Inčukalna novada Būvvaldes
pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma
un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
39.6. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Inčukalna novada PSIA “Vangažu
Avots” atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto
decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un
turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek
ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
39.7. uzrādīt Inčukalna novada Būvvaldes un PSIA “Vangažu Avots” pārstāvim
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus par
notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
40. Inčukalna novada pašvaldība kontrolē saistošo noteikumu izpildi.
41. Inčukalna novada pašvaldības policija un Inčukalna novada Būvvalde par saistošo
noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sagatavot administratīvo pārkāpumu protokolus
savas kompetences robežās.
42. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt
naudas sodu:
42.1. fiziskām personām – līdz EUR 350,00 ;
42.2. juridiskām personām – līdz EUR 1400,00.
43. Administratīvo pārkāpuma protokolus izskata pašvaldības Administratīvo
pārkāpumu komisija.
44. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
IX. Noslēguma jautājumi
45. Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar saistošajos noteikumos pievienoto
veidlapu (4. pielikums).
46. Asenizatori, kuriem šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir noslēgts līgums
ar Inčukalna novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu
novadīšanu un attīrīšanu, ir jānodrošina šo saistošo noteikumu V. nodaļā ietverto
noteikumu izpilde trīs mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas,
reģistrējoties Inčukalna novada pašvaldībā.
47. Saistošie noteikumi neattiecas uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuru
ekspluatācijai ir izsniegtas piesārņojošo darbību atļaujas vai apliecinājumi atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 ”Kārtība, kādā
piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A
un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
48. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Novada Vēstis”.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Inčukalnā 2019. gada __. aprīlī

A.Nalivaiko

1. pielikums
Inčukalna novada domes
2019.gada 22.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019
Prasības no rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām) vidē emitētajiem ūdeņiem

Nr.
p.k.

1.

2.
3.

Parametrs
Bioķīmiskais
skābekļa patēriņš
(BSP5), ja
temperatūra ir 20 °C
(neveicot
nitrifikāciju)
Ķīmiskais skābekļa
patēriņš (ĶSP)
Suspendētās
vielas – kopējais
daudzums

Lokāli bioloģiski attīrāmo
notekūdeņu un nosēdumu
maksimālā piesārņojuma
koncentrācija pēc attīrīšanas

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti

atbilstoša attīrīšana

50-70

atbilstoša attīrīšana

50-75

mazāk nekā
35 mg/l

90

1. Piesārņojuma samazinājuma (turpmāk – samazinājums) procentus nosaka,
salīdzinot piesārņojošās vielas daudzumu attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu
attīrīšanas iekārtās ieplūstošajos notekūdeņos.
2. Kopējais slāpeklis (Nkop) ir organiskā slāpekļa un neorganiskā slāpekļa summa.

2. pielikums
Inčukalna novada domes
2019.gada22.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019

ASENIZATORA DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ IZVESTO
NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

Nr.

Objekta adrese

p.k.

Transp.
reģ. Nr.

Cisternas
reģ. Nr.

Izvešanas
reizes
gadā

Izvestie
m³

Kam
nodoti
notekūdeņi
un
nosēdumi

Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds
(personiskais paraksts) ___________________________________________

3. pielikums
Inčukalna novada pašvaldības
2019.gada 22.maija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019

___________________________ (adresāts)
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI INČUKALNA NOVADA
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
20__.gada ______.

__________________
(vieta)
_________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora)
nosaukums)
Juridiskā adrese:___________________________
Reģ. Nr. ________________
Tālr.: _________________
E-pasts:_________________
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” un Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada _____.__________
saistošajiem noteikumiem Nr. _________________, lūdzu reģistrēt PSIA “Vangažu
Avots” un Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnēs _______________________
(asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju
Inčukalna novada teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem
specializētajiem transportlīdzekļiem:
Nr.
p.k.

Transpo
rtlīdzekļ
a marka

Transportlī
dzekļa
reģistrācija
s Nr.

Transportlīdzekļ
a tips

Transportlīdze
kļa

(Aautotransports;

tvertnes
tilpums

T–
Traktortehnika)

Tvertnes
reģ. Nr. (ja
attiecināms,
piem.,
traktortehni
kas
gadījumā)

Nomas
līguma
termiņ
š

Ja asenizatora rīcībā ir vairāki transportlīdzekļi, informācija jānorāda par katru
transportlīdzekli.
Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. kopija līgumam ar Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;
2. transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks,
vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā;
3. pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments.
 ٭Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona
pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA",
apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas
nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

4. pielikums
Inčukalna novada pašvaldības
2019.gada 22.maija saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
1. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – Objekts) adrese
_____________________________________________
2. Objekta īpašnieks vai valdītājs
_____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums un reģistrācijas Nr.)
2. Īpašumā, kurā atrodas Objekts, deklarēto iedzīvotāju skaits __________________
3. Īpašumā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits _____________________
4. Vai īpašumā ir uzstādīts ūdens mērītājs ūdensapgādes patēriņa uzskaitei?
□ ir
□ nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī
_____ m³
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī
______m³
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt
ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids īpašumā (atzīmēt atbilstošo vai
atbilstošos):
□ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par
5 m3/ diennaktī;
□ septiķi (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) - hermētiskās tilpnes (tvertnes), kas
sadalītas ar starpsienām un darbojās pēc daļiņu nosēšanas principa, novadot attīrītos
notekūdeņus uz infiltrācijas zonu (filtrācijas lauku);
□ notekūdeņu hermētiskās krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko
tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk –
notekūdeņi un nosēdumi).
□ Cits _____________________________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas
veidu)
6. Kādā veidā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu
nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas
sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

□ Netiek nodrošināta
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais
izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums: _____________ m3
9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk nekā 1x gadā
9.1. Kad tika veikta pēdējā apkope? _______________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
10. Speciāli ierīkotas ūdens, kas izmantots dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai,
mēriekārtas skaitītāja rādījums uz iesnieguma dienu __________________, ja tāds ir.
11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ja tiek nodrošināta
tāda iespēja?
□ jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu.)
□ nē
□ cits ________________________________________
12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2021.gadam
□ līdz 2022. gadam
□ cits ______________________________________

Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds un
paraksts
_______________________________________________________________

Paskaidrojuma raksts
Inčukalna novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 “Saistošie
noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
1.1.
Saistošie
noteikumi
izstrādāti,
pamatojoties
uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās
daļas 5. punktu vietējām pašvaldībām noteikto deleģējumu;
1.2. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu pašvaldības dome izdod
saistošos
noteikumus,
kuros
paredz
decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6.punktu,
pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka: minimālo biežumu
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no šo noteikumu 3.2. un
3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā
īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu
tilpumu; šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto
decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības
kārtību; prasību minimumu asenizatoram;
1.4. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt
ūdenssaimniecības pakalpojumus Inčukalna novadā.
1.5. saistošie noteikumi attiecas uz Inčukalna novada
pašvaldībā esošajām ciema un pilsētu teritorijām, izņemot
ciemu Indrāni, ievērojot to, ka tas ir reti apdzīvots. Tāpat
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un pašvaldības saistošie
noteikumi nav attiecināmi uz kanalizācijas sistēmām, kas
atrodas Inčukalna novada pašvaldību lauku teritorijās.
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem;
2.1.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas, uzraudzības un
kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību,
nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu;
2.1.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu
attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Inčukalna novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka:
2.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav
pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un
uzraudzības kārtību;
2.2.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
2.2.3. prasību minimumu asenizatoriem;
2.2.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
2.2.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
kārtību;
2.2.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā
jomā;
2.2.7. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem;
2.2.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un
valdītāju pienākumus;
2.2.9. ciemu, uz kura teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās
prasības.

3. Informācija par
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes
plānoto projekta
prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
plānoto projekta
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Inčukalna novada
ietekmi uz sabiedrību administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās
(mērķgrupām) un
kanalizācijas sistēmas;
uzņēmējdarbības vidi 4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
pašvaldības teritorijā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par
5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs PSIA “Vangažu
administratīvajām
Avots”, Inčukalna novada Būvvalde šo noteikumu paredzētajā
procedūrām
kārtībā un Inčukalna novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
5.2. privātpersona saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu
var vērsties PSIA “Vangažu Avots” un Inčukalna novada
Būvvaldē.
6. Informācija par
6.1. Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā nav
konsultācijām ar
notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
privātpersonām

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

