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APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2018.gada 12.decembra 
lēmumu Nr. KND1-3/18/367 
(protokols Nr.23,16.§) 

Precizēti ar 
ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.februāra 
lēmumu Nr. KND1-3/19/40 (protokols Nr.3,13.§) 

 
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārt ība 

 
 

Izdoti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu 
un piekto daļu,  
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija  noteikumu 
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu  

 
 

I. Vispār īgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka: 

1.1. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai  no septiķiem un notekūdeņu 
krājtvertnēm, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai 
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu 
konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu 
(turpmāk - asenizācija); 

1.2. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķu un 
notekūdeņu krājtvertņu, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 
fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu, kontroles un uzraudzības 
kārtību; 

1.3. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas 
pakalpojumus (turpmāk – asenizators); 

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

2. Ķeguma  novada pašvaldība: 

2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatora reģistrāciju, ja tā 
darbība neatbilst šo noteikumu prasībām vai pēc asenizatora iesnieguma; 

2.2. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru; 
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2.3. pašvaldības mājaslapā un laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas” publicē informāciju par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru; 

2.4. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra, asenizatoru 
reģistra izveidei un uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un 
uzraudzībai. 

3. SIA “ĶEGUMA STARS”:     

3.1.  ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim pabeidz decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra izveidi, uztur un aktualizē to; 

3.2. veic notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanas iekārtās; 

3.3. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu SIA 
”ĶEGUMA STARS” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 

3.4. apkopo informāciju par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, sagatavo un sniedz 
atskaites valsts un pašvaldības institūcijām; 

3.5. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību. 

4. Informācija par asenizatoru pastāvīgi tiek izvietota publiski pieejamā vietā pašvaldības 
administratīvā centra ēkā, pagastu pārvalžu ēkās, kā arī pašvaldības mājaslapā. 

II. Ciemi, uz kuru teritorij ās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 
neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības 

5. Šo noteikumu prasības neattiecas uz Ķeguma novada ciemiem: 
5.1.  “Graužupe”, Rembates pagastā, 
5.2. “Ozolkalni”, Rembates pagastā,  
5.3. “Berkava”, Tomes pagastā,  
5.4. “Bekuciems”, Tomes pagastā, 
5.5. “Ar āji”, Tomes pagastā,  
5.6. “Rutki”, Tomes pagastā, 
5.7. Tome, Tomes pagastā. 
 

III. Minim ālais biežums notekūdeņu izvešanai 

6. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm, ir nosakāms saskaņā ar 
formulu (1.pielikumā aprēķina piemērs): 

I = BxK/A, kur 

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz 
veseliem skaitļiem; 

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros; 

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits; 

K - personas kopējais ūdens patēriņš gadā: 

- ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo 
patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem; 

- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3/gadā 
vienai personai. 

7. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize gadā, ar 
nosacījumu, ka izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma. 
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8. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski 
izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto 
tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša 
komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas 
tehniskās dokumentācijas.  

 

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārt ība 

9. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides ietvaros SIA “ĶEGUMA STARS” 
apkopo informāciju par īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās 
kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī informē un konsultē 
iedzīvotājus par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzturēšanas un  izveides noteikumu 
prasībām. 

10. SIA “ĶEGUMA STARS” informē pašvaldību par īpašumiem, kuru īpašnieki 
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā: 

10.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas; 

10.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko 
apkopi; 

10.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu šo noteikumu 6., 7. un 
8.punktā noteiktajā minimālajā biežumā. 

 

V. Prasību minimums asenizatoram 

11. Prasības asenizatora reģistrācijai: 

11.1. Persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Ķeguma novadā, 
reģistrējas Ķeguma novada pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu 
(2.pielikums) un asenizācijas pakalpojumu cenrādi. 

11.2. Ķeguma novada pašvaldība reģistrē asenizatoru: 

11.2.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai VID 
kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs; 

11.2.2. kuram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu 
vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts; 

11.2.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas un tehniskā kārtībā 
esošs asenizācijas transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas 
pakalpojumi, kurš aprīkots ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS). 

11.2.4. kuram uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav VID vai pašvaldības administrēto 
nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

11.3. Nedēļas laikā no pašvaldības lēmuma par asenizatora iekļaušanu reģistrā, 
asenizators noslēdz līgumu ar SIA “ĶEGUMA STARS” vai jebkuru citu centralizētās 
sistēmas speciāli izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai 
turētāju par notekūdeņu pieņemšanu no Ķeguma novada pašvaldības teritorijā 
esošajiem īpašumiem.  
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11.4. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz pašvaldībā 
atkārtotu pieteikumu vai iesniedz trūkstošo vai papildus informāciju, pārreģistrācijai. 

12. Lēmumu par asenizatora iekļaušanu reģistrā pieņem pašvaldības izpilddirektors. 

13. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei: 

13.1. Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, asenizators nodrošina darījuma 
apliecinoša dokumenta izsniegšanu pakalpojuma saņēmējam, norādot tajā savus  
rekvizītus, pakalpojuma sniegšanas datumu, adresi, datus par savākto notekūdeņu 
daudzumu, maksu par pakalpojumu. Darījuma apliecinošs dokuments tiek noformēts 
2 eksemplāros. 

13.2. Vienu darījuma apliecinošu dokumenta eksemplāru asenizators izsniedz 
pakalpojuma saņēmējam, otru glabā savā lietvedībā normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā. 

13.3. Pakalpojuma saņēmējs darījuma apliecinošu dokumentu glabā vismaz divus 
gadus. 

13.4. Visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus asenizators reģistrē Asenizācijas 
pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski (3.pielikums). 

13.5. No pakalpojuma saņēmēja savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators 
nolej tikai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietās. Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts. 

13.6. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi, 
pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama, asenizators par to izdara 
piezīmi reģistrācijas žurnālā. 

14. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem: 

14.1. Asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos 
asenizācijas pakalpojumu tarifus, kuri ir iesniegti Ķeguma novada pašvaldībā. 

14.2. Ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, 
asenizators kopā ar darījuma apliecinošu dokumenta eksemplāru ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, izsniedz (nosūta) klientam pakalpojuma rēķinu. 

14.3. Ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā 
vai, izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma 
dokumentu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

15. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz SIA “ĶEGUMA 
STARS”: 

15.1. Katru mēnesi līdz 5.datumam asenizators iesniedz elektroniski pārskatu no 
GPS kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām (apstāšanās 
laiks ilgāks par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā. 

15.2. Asenizators līdz katra gada 1.februārim iesniedz aizpildītā asenizācijas 
pakalpojumu reģistrācijas žurnāla kopiju, kurā ietverta visa informācija par 
sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem iepriekšējā gadā. Ja žurnāls tiek vests 
elektroniskā formā, SIA “Ķeguma Stars” tiek nosūtīts attiecīgais fails DOC, XLS vai 
PDF formātos. 

 

VI. Atbild ība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārt ības neievērošanu 
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16. Par šo noteikumu 6.punktā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā 
biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām 
līdz 350 EUR, juridiskajām personām līdz 1000 euro. 

17. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu – fiziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām personām līdz 1400 euro.  

18. Šo noteikumu izpildi kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par 
noteikumu pārkāpšanu tiesīgi Ķeguma novada pašvaldības policijas  amatpersonas. 

19. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Ķeguma novada 
pašvaldības Administratīvā komisija.  

 

VII. Nobeiguma noteikumi 

20. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošina 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktām prasībām.   

21. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas”. 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
14.02.2019. 
datums 
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1.pielikums 
Ķeguma novada pašvaldības  
2018.gada 12.decembra 
saistošajiem noteikumiem  
Nr. KND1-6/18/13 

 
 
 

Minim ālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai  
 

Aprēķina piemēri : 

Ja mājā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tad tiek piemērots patēriņš 
 18 m³/gadā (K). 

Tiek piemērota formula I = BxK/A 

1) Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³;  

2) Dzīvojamā mājā ir deklarētas 4 personas (B); 

3) Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=4 x 18/5= 14,4. Noapaļojam uz 14 
reizēm gadā. 

Ja mājā ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tad tiek piemērots kopējais patēriņš pēc 
šo skaitītāju rādījumiem. 

Tiek piemērota formula I = P/A 
 

1) Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³;  

2) Kopējais patēriņš pēc skaitītāja rādījumiem m3/gadā (P), 
piemēram,68 m3/gadā; 

3) Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=68/5= 13,6. Noapaļojam uz 13 
reizēm gadā. 
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2.pielikums 
Ķeguma novada pašvaldības  
2018.gada 12.decembra 
saistošajiem noteikumiem  
Nr. KND1-6/18/13 

 
PIETEIKUMS RE ĢISTRĀCIJAI 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 
ĶEGUMA NOVADA TERITORIJ Ā 

 
20__.gada ______. __________________ 
 
____________________________________________________________________ 
(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 
Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-
6/18/13,  lūdzu reģistrēt asenizatoru reģistrā kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniedzēju Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar 
šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem: 
 

N. 
p.k. 
 

Transportlīdzekļa 
marka 
 

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas Nr. 
 
 

Transportlīdzek 
ļa tips 
(A – 
autotransports 
T 
– 
Traktortehnika) 
 
 

Transportlīdzekļa 
tvertnes tilpums 
 

Tvertnes reģ. 
Nr. (ja 
attiecināms, 
piem., 
traktortehnikas 
gadījumā) 
 

Nomas 
līguma 
termiņš* 
 

1.       
2.       
3.       

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti* 

 * transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav 
minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā. 

Asenizācijas pakalpojumu cenas (euro): 
Maksa par 1 tvertni Maksa par km Citas cenas sastāvdaļas 

   
 
Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas: 
 
 
Apliecinu: 

• ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa. 
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• ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība 
vai pretendents tiek likvidēts. 

• pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem 
faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas 
kontroles sistēmu (GPS). 
 

Iesnieguma iesniedzējs:__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs) 
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3.pielikums 
Ķeguma novada pašvaldības  
2018.gada 12.decembra 
saistošajiem noteikumiem  
Nr. KND1-6/18/13 

 
 

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls 

Pakalpojumu sniedzējs    
____________________________________
  

Pakalpojuma sniegšanas gads _____________ 
 
 

  
Pakalpojuma pieteikums Pakalpojuma izpilde 

Kam nodoti 
notekūdeņi N.p.k. Klienta adrese 

Pakalp. 
sniegšanas 
dat., laiks 

Transp.reģ.Nr. 
Cisternas reģ.Nr. 

Izvestie m3 

1 2 3 4 5 6 

           

      

      

      

      

      

      

Kopā x x x  x 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 12.decembra. saistošajiem noteikumiem  

Nr. KND1-6/18/13 
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārt ība” 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās 
daļas 5.punkts un piektā daļa; 
1.2. Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punkts un 17.punkts kas 
paredz, ka pašvaldībai līdz 2019. gada 1. janvārim jāuzsāk un 
līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra izveide. 

  
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka: 

2.1. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai  
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 
2.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un 
uzraudzības kārtību; 
2.3. prasību minimumu asenizatoriem;  
2.4. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Pašvaldības budžetā būs nepieciešams paredzēt finansējumu 
asenizatoru reģistra un decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistra izveidei, uzturēšanai un aktualizācijai, kā arī 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības 
procesa nodrošināšanai. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

4.1. Mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir Ķeguma novada administratīvās 
teritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas. 
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs: 
5.1.1. Ķeguma novada pašvaldības deleģēts sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, jeb SIA “ĶEGUMA 
STARS”, savas kompetences ietvaros; 
5.1.2. Ķeguma novada pašvaldības policijas amatpersonas, 
5.1.3. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas 
funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu 
izpildi; 
5.1.4. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru 
reģistrēšanu var vērsties Ķeguma novada Klientu apkalpošanas 
centrā; 
5.1.5. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz 
decentralizētās kanalizācijas sistēmu, reģistrāciju un kontroli var 
vērsties SIA “ĶEGUMA STARS”.  

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
14.02.2019. 
datums 

 


