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Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un
lietošanas noteikumi Beverīnas novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. Beverīnas novada administratīvās teritorijas robežās radīto notekūdeņu apsaimniekošanas
kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas centralizētajai
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas sistēmai;
1.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves, reģistrēšanas un lietošanas kārtību
Beverīnas novada administratīvajā teritorijā;
1.3. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, minimālo biežumu
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, prasību
minimumu asenizatoriem, atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem kanalizācijas un
notekūdeņu savākšanas pakalpojumus, izpildi;
2.2. novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;
2.3. nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
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2.4. nodrošināt Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā normatīvajos aktos
noteikto notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.
Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām Beverīnas novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumi attiecas uz ciemu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
Mūrmuižas, Kauguru, Kaugurmuižas, Līču, Brenguļu, Cempu, Trikātas un Ūdriņas ciemos.
Noteikumos lietotie termini:
5.1. Klients – decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai
apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai fiziska persona;
5.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas - jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, rūpnieciski vai individuāli ražotas
attīrīšanas iekārtas (septiķi, u.c.) un kanalizācijas tīkli, kuri nav pievienoti centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
5.3. Pieņemšanas vieta - speciāli izbūvēta vieta centralizētās kanalizācijas notekūdeņu
savākšanai;
5.4. Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves
darbību rezultātā;
5.5. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs (turpmāk tekstā asenizators) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs;
5.6. Apsaimniekotājs - Beverīnas novada pašvaldības Kauguru, Brenguļu un Trikātas pagastu
saimniecības daļas;
5.7. Apdzīvota vieta - teritorija uz kuru attiecas šie noteikumi.
Beverīnas novada pašvaldība organizē un kontrolē decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu Beverīnas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām”, normatīvajiem aktiem ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā un šiem
saistošajiem noteikumiem.
Centralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks ir Beverīnas novada pašvaldība, kuras īpašumā
ir Apdzīvotās vietas kanalizācijas maģistrālie cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un
kanalizācijas sūkņu stacijas.
II. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves un reģistrācijas kārtība
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Beverīnas novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Beverīnas novada pašvaldībā pirmreizējo
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (1.pielikums) un rakstveida
deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto/attīrīto komunālo notekūdeņu apjomu
(2.pielikums).
Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt izbūvētai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošiem būvnormatīviem.
Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli ir atbildīgs Klients.
Klients reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pie Apsaimniekotāja.
Lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem līdz 2020.gada 31.decembrim ar
Apsaimniekotāju jāsaskaņo attīrīšanas iekārtu atbilstība normatīvo aktu prasībām.
Neatbilstības gadījumā jāveic to pārbūve vai jāizbūvē jaunas attīrīšanas iekārtas.
Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuriem nav decentralizētās kanalizācijas
sistēmas, lokālo attīrīšanas iekārtu un kuru ēkas nav iespējams pieslēgt centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, ir pienākums izbūvēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz
2021.gada 31.decembrim.
Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuriem nav decentralizētās kanalizācijas
sistēmas vai lokālās attīrīšanas iekārtas, ir jāpieslēdzas centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
ja tā izbūvēta gar ielu vai ceļu, kas pieguļ zemesgabalam (pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajās apbūves teritorijās, kur paredzēts ierīkot centralizētās
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ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas). Jaunu decentralizēto kanalizācijas
sistēmu izbūve šādās teritorijās ir aizliegta.
15. Sākot ar 2020.gada 1.jūniju jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu nodošana
ekspluatācijā jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju.
16. Asenizatoriem jānoslēdz līgums ar Apsaimniekotāju par decentralizētās kanalizācijas
sistēmas notekūdeņu pieņemšanu.
17. Apsaimniekotājs uztur reģistrēto decentralizētās kanalizācijas sistēmu datu bāzi.
III. Notekūdeņu kvalitātes prasības decentralizētās kanalizācijas sistēmās
18. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņu
prasībām, kādas noteiktas Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos.
19. Apsaimniekotājs veic izbūvēto decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsekošanu un
reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.
20. Apsaimniekotājs decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsekošanas aktā fiksē deklarēto
personu skaitu īpašumā un sistēmas iekārtas tilpumu, nosakot nepieciešamo krājrezervuāra/u
izvešanas biežumu, kas ir atkarīgs no ūdens patēriņa un krājrezervuāra/u tilpuma. Minimālais
notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes), rezultātu
noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata uz leju, ja rezultāts mazāks par 1, ja rezultāts lielāks
par 2, tad veic noapaļošanu līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens
patēriņš mēnesī m3;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja I ir mazāks par 1, tad uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus izved retāk nekā reizi mēnesī,
aprēķinot minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:
Ig=MxI
– rezultātu noapaļojot līdz veseliem skaitļiem uz leju.
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12).
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
21. Ja Klienta īpašumā mainās deklarēto personu skaits vai krājrezervuāra/u tilpums, ko
Apsaimniekotājs ir fiksējis apsekošanas aktā, tad Klientam ir pienākums to paziņot
Apsaimniekotājam. Apsaimniekotājs, pamatojoties uz to, veic izmaiņas decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā, attiecīgi aprēķinot nepieciešamo krājrezervuāra/u izvešanas
biežumu.
22. Asenizatoram ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:
22.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
22.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko izvedējam ir tiesības
uzlikt par pienākumu klientam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no
mehāniskajiem piemaisījumiem ar saviem līdzekļiem un paša spēkiem.
23. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas atteikuma gadījumā Klientam 1 (viena)
mēneša laikā ir jāuzrāda Apsaimniekotājam dokuments, kas apliecina tiesisku un normatīviem
atbilstošu notekūdeņu kvalitātes prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.
IV. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
24. Par asenizatoru var būt reģistrēts jebkurš komersants, kuram ir:
24.1. iesniegts rakstveida iesniegums Beverīnas novada pašvaldībā (3.pielikums);
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24.2. noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu sadzīves notekūdeņu pieņemšanu;
24.3. šim nolūkam paredzēts specializēts transporta līdzeklis;
24.4. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegta šķidro atkritumu
pārvadāšanas atļauja.
25. Ar aktuālo decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistru var iepazīties
Beverīnas novada pašvaldības mājas lapā www.beverinasnovads.lv vai klātienē Beverīnas
novada pašvaldībā.
V. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas satura izvešana
26. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas saturu izved pēc Klienta pieprasījuma, ņemot vērā
decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu un ūdens patēriņu. Minimālais biežums
notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm – pēc
pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
27. Decentralizētās kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu satura izvešanas laiks ir
jāsaskaņo ar asenizatoru.
28. Notekūdeņus drīkst iepludināt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam
ierīkotā pieņemšanas vietā tikai asenizators, saskaņojot ar Apsaimniekotāju.
VI. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas satura izvešanas apmaksas kārtība
29. Pakalpojuma lietotājs var slēgt līgumu ar asenizatoru, ja abas puses par to ir vienojušās.
VII. Kontrole un atbildība
30. Asenizators 4 reizes gadā (janvāra, aprīļa, augusta un oktobra mēnesī) līdz sekojošā mēneša
10.datumam Apsaimniekotājam iesniedz rakstveida atskaiti par katru jaunu ar klientu noslēgto
līgumu un par katram klientam izvesto notekūdeņu daudzumu.
31. Klientam ir pienākums pēc Apsaimniekotāja pilnvarota darbinieka pieprasījuma uzrādīt
rēķinus – kvītis par izvestajiem sadzīves notekūdeņiem pēdējā 1 (viena) gada laikā.
32. Ja Apsaimniekotāja pilnvarotajam darbiniekam rodas aizdomas par to, ka decentralizētā
kanalizācijas sistēma nav hermētiski noslēgta, tiek veikta krājtvertnes tīrīšana un skalošana,
tad tiek veikta pārbaude, kuras laikā tiek konstatēts, vai krājtvertne ir vai nav hermētiski
noslēgta. Šī pārbaude tiek veikta par Apsaimniekotāja līdzekļiem, bet, ja pārbaudes rezultātā
tiek secināts, ka krājtvertne nav hermētiska – visus izdevumus saistībā ar šo pārbaudi sedz
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs.
33. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu
saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības jomu, Beverīnas novada
pašvaldība anulē attiecīgā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas
faktu, rakstveidā nosūtot paziņojumu asenizatoram un dzēš par to ziņas Beverīnas novada
pašvaldības reģistrā un Beverīnas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
34. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 darba dienu laikā no
paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Beverīnas novada pašvaldības
domei, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ietverto apgalvojumu skaidrojums.
35. Ziņas par asenizatoru Beverīnas novada pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas
pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas lēmumu ar kuru atcelts
reģistrācijas anulēšanas fakts.
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36. Par noteikumu 33. punktā noteikto prasību pārkāpumiem personas var tik administratīvi
sodītas ar brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz septiņdesmit naudas soda
vienībām, juridiskām personām – līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.
37. Šo noteikumu 36.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
VIII. Noslēguma jautājums
38. Ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas,
kas neatbilst šajos saistošajos noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos
izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina
decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un šo
saistošo noteikumu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.decembrim.
Domes priekšsēdētājs

J.Fūrmanis
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