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 Saistošie noteikumi par decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
k rtību Daugavpils pils t  

 
Izdoti saska  ar denssaimniec bas pakalpojumu likuma 6.panta 

ceturt s daļas 5.punku un Ministru kabineta 2017.gada 27.j nija 
noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentraliz to kanaliz cijas 

sist mu apsaimniekošanu un reģistr šanu” 6.punktu 

 

I. Visp rīgie jaut jumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. decentraliz t s kanaliz cijas sist mu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 

denssaimniec bas pakalpojumu sniedz ja centraliz tajai kanaliz cijas sist mai 
(turpm k - decentraliz to kanaliz cijas sist mas), reģistr cijas k rt bu; 

1.2. decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas k rt bu; 

1.3. minim lo biežumu notek de u un nos dumu izvešanai no decentraliz t s 

kanaliz cijas sist m m; 

1.4. decentraliz to kanaliz cijas sist mu kontroles un uzraudz bas k rt bu; 
1.5.  pras bu minimumu asenizatoriem; 
1.6.  asenizatoru reģistr cijas k rt bu; 
1.7. atbild bu par saistošo noteikumu p rk pumiem. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kas noteikti normat vajos aktos 

denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanas jom . 
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II. raliz t s kanaliz cijas sist mu re istr cijas un decentraliz to kanaliz cijas 
pakalpojumu sniegšanas k rtība 

3. Decentraliz to kanaliz cijas sist mu reģistra (turpm k - reģistrs) izveidi un uztur šanu veic 
pašvald bas sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu sniedz js (turpm k –  Pakalpojumu 

sniedz js), pamatojoties uz nosl gto l gumu par reģistra izveidi un uztur šanu. 

4. Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas reģistr cijai t s pašnieks (tiesiskais vald t js) iesniedz 
Pakalpojumu sniedz jam attiec gu iesniegumu (1., 2. vai 3.pielikums). 

5. Pakalpojumu sniedz js normat vajos aktos noteiktaj  k rt b  veic decentraliz t s 
kanaliz cijas sist mas reģistr ciju un nos ta par to pazi ojumu t s pašniekam (tiesiskajam 
vald t jam). 

6. Asenizatora reģistr šanu, inform cijas par asenizatoriem public šanu un reģistra uztur šanu 
veic Daugavpils pils tas domes (turpm k – Dome) Transporta komisija. 

7. Lai reģistr tos notek de u un nos dumu sav kšanai un izvešanai no decentraliz taj m 
kanaliz cijas sist m m Daugavpils pils tas pašvald bas administrat vaj  teritorij , asenizators 

iesniedz Dom  iesniegumu (4.pielikums), pievienojot dokumentus, kas apliecina atbilst bu šo 
noteikumu 8.punkt  noteiktajam. 

8. Asenizatoram ir j atbilst vismaz š d m minim l m pras b m: 
8.1. normat vajos aktos noteiktaj  k rt b  ir reģistr jis savu komercdarb bu vai 

saimniecisko darb bu; 

8.2. ir ties gs veikt kravas komercp rvad jumus vai pašp rvad jumus Latvijas Republikas 
teritorij ; 

8.3. nodrošina, ka decentraliz taj s kanaliz cijas sist m s sav ktos notek de us un 
nos dumus p rvad  ar šim nol kam paredz tu specializ tu transportl dzekli, kas 
apr kots ar Glob l s pozicion šanas sist mu (turpm k - GPS); 

8.4. iesnieguma iesniegšanas dien  Latvij  nav nodokļu par du, tai skait , valsts soci l s 
apdrošin šanas oblig to iemaksu par du, kas kopsumm  p rsniedz 150 euro; 

8.5. ir nosl gts l gums ar notek de u un nos dumu att r šanas iek rtu pašnieku vai 
centraliz t s kanaliz cijas sist mas speci li izveidot s aseniz cijas stacijas pašnieku, 
vald t ju vai tur t ju par notek de u pie emšanu aseniz cijas stacij s, kas saska otas 
ar Pakalpojumu sniedz ju. 

9. Domes Transporta komisija asenizatora iesniegumu izskata 1 (viena) m neša laik  no t  
sa emšanas dienas. Iesniegums uzskat ts par sa emtu ar br di, kad ir iesniegta visa šajos 
noteikumos nor d t  inform cija. 

10. Ja asenizators atbilst normat vo aktu un šo noteikumu pras b m, Domes Transporta komisija 
reģistr  asenizatoru, public  inform ciju Domes t mekļa vietn  un 3 (tr s) darba dienu laik  
inform  asenizatoru par veikto reģistr ciju. 

11. Ja iesnieguma izskat šanas gait  konstat ti tr kumi, Domes Transporta komisija nos ta 

asenizatoram par to inform ciju un nor da tr kumu nov ršanas termi u. Ja tr kumi netiek 
nov rsti nor d taj  termi , asenizatora reģistr cija netiek veikta. 

12. Ja asenizatora darb b s tiek konstat ti normat vo aktu p rk pumi, kas skar decentraliz to 
kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas p rvad jumu jomu, profesion l s 
darb bas sf ru, vides aizsardz bas jomu, finanšu saist bu izpildi, Domes Transporta komisija: 
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12.1.  uz laiku l dz vienam m nesim aptur asenizatora ties bas sniegt decentraliz tos 
kanaliz cijas pakalpojumus, br dinot par izsl gšanu no asenizatoru reģistra, ja 
p rk pumi netiks nov rsti; 

12.2. ja m neša laik  asenizators nav nov rsis konstat tos p rk pumus, pie em l mumu 
par asenizatora izsl gšanu no asenizatoru reģistra, nos ta asenizatoram rakstveida 

pazi ojumu par reģistr cijas anul šanu un dz š par to zi as pašvald bas t mekļa 
vietn . Asenizatoram ir pien kums 3 (tr s) darba dienu laik  no pazi ojuma 
sa emšanas dienas iesniegt Domes Transporta komisijai šo noteikumu 
14.7.apakšpunkt  noteikto inform ciju par periodu l dz l muma par asenizatora 
izsl gšanu no asenizatoru reģistra pie emšanas dienai. 

13. L mumu par reģistr cijas ieraksta dz šanu asenizators var apstr d t Dom  Administrat v  
procesa likum  noteiktaj  k rt b . L muma apstr d šana neaptur noteikumu 12.2.apakšpunkt  
nor d t  pazi ojuma darb bu un neatbr vo asenizatoru no šo noteikumu 14.7.apakšpunkt  
paredz t s inform cijas iesniegšanas. 

14. Asenizatoram ir š di pien kumi: 
14.1. nodrošin t decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas dar juma 

apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši normat vajos aktos noteiktaj m 
pras b m, kas paredz ti izsniegšanai decentraliz to kanaliz cijas sist mu pašniekiem 
(tiesiskajiem vald t jiem); 

14.2. veikt Daugavpils pils tas pašvald bas administrat vaj  teritorij  esošaj s 
decentraliz taj s kanaliz cijas sist m s sav kto notek de u un nos dumu apjoma 
uzskaiti; 

14.3. nodrošin t visu nepieciešamo pas kumu un darb bu veikšanu, lai nepieļautu 
centraliz t s kanaliz cijas sist mas aizs r jumu decentraliz taj s kanaliz cijas 
sist m s sav kto notek de u un nos dumu novad šanas rezult t ; 

14.4. nodrošin t visu nepieciešamo pas kumu un darb bu veikšanu, lai nepieļautu 
b stamo atkritumu, kuru sav kšanai normat vajos aktos ir noteikta paša k rt ba un 
pras bas, non kšanu centraliz taj  kanaliz cijas sist m  decentraliz to kanaliz cijas 
sist mu notek de u un nos dumu novad šanas rezult t ; 

14.5. inform t Domes Transporta komisiju, ja p c t  reģistr cijas uz laiku ir aptur ta, 
beigusies vai anul ta speci la atļauja (licence) kravas komercp rvad jumiem vai 
pašp rvad jumiem Latvijas Republikas teritorij ; 

14.6. nekav joties, bet ne v l k k  viena m neša laik  iesniegt Domes Transporta 
komisijai pazi ojumu par izmai m reģistr cijas iesniegum  nor d taj  inform cij ; 

14.7. divas reizes gad  (l dz k rt j  gada 1.martam un 1.septembrim) iesniegt 

Pakalpojumu sniedz jam inform ciju par notek de u un nos dumu apjomu, kas 
iepriekš j  pusgad  no asenizatora apkalpotaj m decentraliz taj m kanaliz cijas 
sist m m sav kts, transport ts un novad ts centraliz taj  kanaliz cijas sist m  speci li 
izveidot s aseniz cijas stacij s (5.pielikums); 

14.8. vismaz divus gadus glab t aseniz cijas pakalpojuma sniegšanas dar jumu 
apliecinošo dokumentus, kuros uzr d ta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par 
sav kto un novad to notek de u un  nos dumu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas 
datums un asenizatora rekviz ti, k  ar  izdrukas no GPS sist mas ar pakalpojuma 
sniegšanas datiem. 
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III. Minim lais biežums notekūdeņu un nos dumu izvešanai no decentraliz t s 
kanaliz cijas sist mas 

15. Daugavpils pils tas pašvald bas administrat v s teritorijas robež s esošaj  decentraliz taj  
kanaliz cijas sist m  uzkr tie notek de i un nos dumi ir j izved uz Daugavpils pils tas 
pašvald bas administrat vaj  teritorij  esošo notek de u un nos dumu att r šanas iek rtu 
(NAI)  vai  denssaimniec bas pakalpojuma sniedz ja centraliz taj  kanaliz cijas sist m  
speci li izveidotiem aseniz cijas stacij m, par kuru lietošanu nosl gts l gums ar Pakalpojumu 
sniedz ju. Inform cija par aseniz cijas staciju atrašan s viet m Daugavpils pils tas 
pašvald bas administrat v s teritorijas robež s tiek public ta Domes m jas lap . 

16. Minim lo biežumu notek de u un nos dumu izvešanai no kr jtvertnes nosaka saska  ar 
š du formulu: 

I = B/A, kur: 

I – kr jtvertnes izvešanas biežums m nes  (reizes). Ja rezult ts ir maz ks par 1, to noapaļo ar 
div m z m m aiz komata uz leju. Ja rezult ts liel ks par 1, to noapaļo l dz veseliem skaitļiem 
uz leju;  

B – nekustamaj  pašum  vai nekustamo pašumu grup  deklar to personu (ja t du nav, tad 
personu, kuras faktiski lieto nekustamo pašumu), kop jais dens pat ri š m nes  (m3

),tiks 

noteikts saska  ar šo noteikumu 17.punktu; 

A – kr jtvertnes tilpums kubikmetros.  

Ja apr ķin tais I ir maz ks par 1, tad kr jtvertn  uzkr tie notek de i un nos dumi j izved 
ret k nek  reizi m nes  un minim lo izvešanas reižu skaitu nekustama pašuma izmantošanas 
period  (Ig) apr ķina saska  ar š du formulu: 

Ig = MxI, rezult tu noapaļo ar div m z m m aiz komata uz leju, kur: 

M – objekta izmantošanas m nešu skaits gad  (max 12). 

Zinot Ig un M, nosaka Ib – vienas izvešanas reize m nešos, period , kad nekustamais 
pašums tiek izmantots.  

Ib= M/Ig, rezult tu noapaļo ar vienu z mi aiz komata uz leju. 

17. Faktisko dens pat ri u nosaka š di: 
17.1.  ja nekustamaj  pašum  tiek izmantoti centraliz tie densapg des pakalpojumi, 

tad novad to notek de u un nos dumu daudzumu pie em vien du ar pat r t  dens 
daudzumu un notek de u un nos dumu izvešanas biežumu nosaka saska  ar šo 
noteikumu 16.punkt  nor d to formulu, apr ķin  ietverot vai nu faktiskos datus par 
kop jo dens pat ri u gad , ko ir fiks jis komercuzskaites m rapar ts, vai sabiedrisko 
denssaimniec bas pakalpojumu pieg des l gum  noteikto dens pat ri a normu 

komercuzskaitei; 

17.2.  ja nekustamaj  pašum  tiek izmantots viet jais dens ieguves avots 
( densapg des urbums vai grodu aka), novad to notek de u un nos dumu daudzuma 
noteikšanai pielieto dens pat ri a normu, kas sast da 1 m

3
 m nes  uz vienu 

iedz vot ju; 

17.3. komersantiem, kas veic ražošanu ir j iesniedz tehnoloģisk  procesa detaliz tu 
aprakstu, kas ietver inform ciju par kop jo dens daudzuma pat ri u m nes . 
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18. Minim lais notek de u un nos dumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gad .  

19. Minim lais notek de u un nos dumu izvešanas biežums no r pnieciski izgatavot s 
att r šanas iek rtas, kura att r tos notek de us un nos dumus novada vid  un kuras kop j  
jauda ir maz ka par 5 m3/diennakt , ir nosak ms, iev rojot iek rtas ražot ja izdoto tehnisko 
dokument ciju vai instrukcijas par š s iek rtas ekspluat ciju, vai − gad jum , ja 
decentraliz t s kanaliz cijas sist mas pašnieka (tiesisk  vald t ja) r c b  nav iek rtas 
s kotn j s tehnisk s dokument cijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iek rtas 
ekspluat cijas nosac jumiem. 

IV. Decentraliz to kanaliz cijas sist mu kontroles un uzraudzības k rtība  

20. Decentraliz to kanaliz cijas sist mu uzraudz bu un kontroli veic Pakalpojumu sniedz js un 

Daugavpils pils tas pašvald bas policija, atbilstoši to kompetencei. 

21. Pašvald bas policijai ir š das ties bas: 
21.1. p rbaud t decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sa emšanu apliecinošu 

attaisnojuma dokumentu esam bu; 
21.2. saska ojot ar decentraliz t s kanaliz cijas sist mas pašnieku (tiesisko vald t ju), 

piekļ t decentraliz tajai kanaliz cijas sist mai, t s tehnisk  nodrošin juma un 
apsaimniekošanas pras bu iev rošanas kontrolei; 

21.3. piepras t inform ciju par izvestajiem notek de iem no reģistr  iekļautajiem 
asenizatoriem. 

22. Papildus normat vajos aktos noteiktajam un atbilstoši kompetencei, Pakalpojumu sniedz js: 
22.1. veic decentraliz taj s kanaliz cijas sist m s uzkr to notek de u un nos dumu 

izvešanas biežuma kontroli un uzraudz bu; 
22.2. p rbauda reģistr  ietvert s inform cijas atbilst bu, nepieciešam bas gad jum , 

nodrošina t s preciz šanu, pamatojoties uz veiktajiem p rbaudes rezult tiem. 

23. Papildus normat vajos aktos noteiktajam, decentraliz t s kanaliz cijas sist mas pašniekam 
(tiesiskajam vald t jam) ir š di pien kumi: 

23.1. nodrošin t piekļuvi decentraliz tajai kanaliz cijas sist mai t s tehnisk  
nodrošin juma un ekspluat cijas pras bu iev rošanas kontrolei un t s darb bas 
p rbaudei; 

23.2. l dz k rt j  gada 1.apr lim iesniegt Pakalpojumu sniedz jam atbilstoša komersanta 
rakstveida apliecin juma kopiju par veikto decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
tehnisko apkopi, par t s tehnisko st vokli un turpm kajiem nor d jumiem t s 
ekspluat cij , ja  nekustamaj  pašum  tiek ekspluat ta r pnieciski izgatavota 
notek de u un nos dumu att r šanas iek rta, kura att r tos notek de us un nos dumus 
novada vid  un kuras kop j  jauda ir maz ka par 5m3/diennakt ; 

23.3. p c piepras juma iesniegt Pakalpojumu sniedz jam decentraliz to kanaliz cijas 
pakalpojumu sa emšanas dar jumu apliecinošos dokumentus; 

23.4. nekav joties, bet ne v l k k  septi u dienu laik , rakstveid  inform t Pakalpojumu 

sniedz ju, ja nekustamaj  pašum  neviens nedz vo un decentraliz t  kanaliz cijas 
sist ma netiek lietota.  

V. Atbildība par saistošo noteikumu neiev rošanu 

24. Saistošo noteikumu izpildi kontrol t un sast d t administrat vos protokolus savas 
kompetences robež s ir ties gas pašvald bas policijas amatpersonas. 
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25. Par šo saistošo noteikumu pras bu asenizatoram neiev rošanu uzliek naudas sodu juridisk m 
person m l dz 1400 euro. 

26. Administrat vais sods šo saistošo noteikumu p rk p ju neatbr vo no pien kuma nov rst 
p rk pumu, k  ar  no p rk puma rezult t  nodar to zaud jumu atl dzin šanas. 

VI. Nosl guma jaut jumi 

27. Ja ekspluat t  decentraliz t  kanaliz cijas sist ma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un 
normat vajos aktos izvirz taj m pras b m, decentraliz t s kanaliz cijas sist mas pašnieks 
(tiesiskais vald t js) nodrošina t s atbilst bu šo saistošo noteikumu un normat vo aktu 
pras b m ne v l k k  l dz 2021.gada 31.decembrim. 

28. Daugavpils pils tas pašvald bas administrat vaj  teritorij  esošas decentraliz t s kanaliz cijas 
sist mas pašnieks (tiesiskais vald t js) l dz 2021.gada 31.decembrim iesniedz Pakalpojumu 

sniedz jam pirmreiz jo decentraliz t s kanaliz cijas sist mas reģistr cijas iesniegumu 

saska  ar noteikumiem pievienoto paraugu (1., 2. vai 3.pielikums). 

29. Asenizatoram, kuram saistošo noteikumu sp k  st šan s br d  ir nosl gts l gums ar 
Pakalpojumu sniedz ju par decentraliz taj s kanaliz cijas sist m s sav kto notek de u un 

nos dumu novad šanu un att r šanu, ir j nodrošina saistošo noteikumu II.nodaļ  ietverto 
noteikumu izpilde 3 (tr s) m nešu laik  no saistošo noteikumu sp k  st šan s dienas. 

 

      Domes priekšs d t js   (personiskais paraksts)                                      A.Elksni š 
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                                                                                          1.pielikums 

Daugavpils pils tas domes 

                                                                                                                  2019.gada 28.j nija 

                                                                                                 saist.not. Nr.14 

 
DECENTRALIZ T S KANALIZ CIJAS SIST MAS 

RE ISTR CIJAS IESNIEGUMS 
/fizisk  persona, priv tm jas pašnieks/ 

Ziņas par decentraliz t s kanaliz cijas sist mas īpašnieku (tiesisko valdīt ju) 

V rds, uzv rds  

Personas kods  

Deklar t  dz vesvieta  

Kontaktinform cija sazi ai t lrunis:                                 

e-pasts: 

Ziņas par decentraliz t s kanaliz cijas sist mu 

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
atrašanas vietas adrese 

 

Nekustamaj  pašum  deklar to iedz vot ju 
skaits 

 

Nekustamaj  pašum  faktiski dz vojošo 
iedz vot ju skaits  

 

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas veids  

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
iek rtas tilpums (m3) 

 

Inform cija, vai nekustamaj  pašum  
densapg des pat ri a uzskaitei ir uzst d ts 
dens m r t js (ir/nav) 

 

Iesniegto dokumentu kopijas 

pašuma ties bas apliecinošs dokuments   □ Zemes robežu pl ns                                            □ 

Izzi a par deklar to iedz vot ju skaitu      □ Tehnisk  dokument cija                                     □ 

Inform cija par iepriekš veikt m darbīb m decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
apsaimniekošanas jom  

Inform cija, kad un kurš veica iepriekš jo 
decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
apkopi un remontu 

 

Inform cija, kad un kurš iepriekš jo reizi 
izveda notek de us un nos dumus no 
decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 

 

Piezīmes: 
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 □ Apliecinu, ka iesniegum  nor d t  inform cija ir patiesa un piln ga; 
□ Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uztur t ja personas datu apstr des politiku un esmu inform ts, 
ka saist b  ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstr d ti mani personas dati. 

 

Iesniegšanas datums: ___/___/______                                      ______________/_________________/ 

                                                                                                                             paraksts un atšifr jums 
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                                                                                           2.pielikums 

Daugavpils pils tas domes 

                                                                                                        2019.gada 28.j nija 

                                                                                                 saist. not.Nr.14 

 
DECENTRALIZ T S KANALIZ CIJAS SIST MAS 

RE ISTR CIJAS IESNIEGUMS 
/Kop pašums (daudzdz vokļu dz vojam  m ja)/ 

Ziņas par personu, kas p rst v s kopīpašniekus, daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju: 

V rds, uzv rds/Nosaukums  

Personas kods/Vienotais reģ. numurs  

Instit cijas vad t js  

Bankas rekviz ti  

Deklar t  dz vesvieta/Juridisk  adrese  

Kontaktinform cija sazi ai t lrunis:                                 

e-pasts: 

Ziņas par decentraliz t s kanaliz cijas sist mu 

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
atrašanas vietas adrese 

 

Nekustamaj  pašum  deklar to iedz vot ju 
skaits 

 

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas veids  

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
iek rtas koptilpums (m3)  

Inform cija, vai nekustamaj  pašum  
densapg des pat ri a uzskaitei ir uzst d ts 
dens m r t js (ir/nav) 

 

Iesniegto dokumentu kopijas 

Pilnvarot s personas pilnvara                    □ M jas pašnieku l mums                                      □ 

Zemesgr matu apliec ba                            □ Tehnisk  dokument cija                                       □ 

Inform cija par iepriekš veikt m darbīb m decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
apsaimniekošanas jom  

Inform cija, kad un kurš veica iepriekš jo 
decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
apkopi un remontu 

 

Inform cija, kad un kurš iepriekš jo reizi 
izveda notek de us un nos dumus no 

decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
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Piezīmes: 

 □ Apliecinu, ka iesniegum  nor d t  inform cija ir patiesa un piln ga; 
 □ Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uztur t ja personas datu apstr des politiku un esmu inform ts, 
ka saist b  ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstr d ti mani personas dati. 

 

Iesniegšanas datums: ___/___/______                                      ______________/_________________/ 

                                                                                                                             paraksts un atšifr jums 
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                                                                                           3.pielikums 

Daugavpils pils tas domes 

                                                                                                                  2019.gada 28.j nija  

                                                                                                 saist. not. Nr.14 

 
DECENTRALIZ T S KANALIZ CIJAS SIST MAS 

RE ISTR CIJAS IESNIEGUMS 
/juridisk  persona/ 

Ziņas par decentraliz t s kanaliz cijas sist mas īpašnieku (tiesisko valdīt ju) 

Nosaukums  

Vienotais reģistr cijas numurs  

Juridisk  adrese  

Bankas rekviz ti  

Kontaktinform cija sazi ai t lrunis:                                 

e-pasts: 

P rst vja v rds, uzv rds  

P rst v bas pamats (statūti, pilnvarojums, 
cits) 

 

Ziņas par objektu 

Inform cija, vai nekustamaj  pašum  
densapg des pat ri a uzskaitei ir uzst d ts 
dens m r t js (ir/nav) 

 

Administrat v  ka                                    □ Automazg tava vai auto remonta darbn ca            □ 

Ražošanas objekts                                    □ Cits:                                                                        □ 

Ziņas par decentraliz t s kanaliz cijas sist mu 

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
atrašanas vietas adrese 

 

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas veids  

Decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
iek rtas tilpums (m3) 

 

Iesniegto dokumentu kopijas 

pašuma ties bas apliecinošs dokuments   □ Tehnisk  dokument cija                                        □ 

Komersanta reģistr cijas apliec ba            □ Citi ____________________________________□ 

Inform cija par iepriekš veikt m darbīb m decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
apsaimniekošanas jom  

Inform cija, kad un kurš veica iepriekš jo 
decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 
apkopi un remontu 
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Inform cija, kad un kurš iepriekš jo reizi 
izveda notek de us un nos dumus no 
decentraliz t s kanaliz cijas sist mas 

 

Piezīmes: 

□ Apliecinu, ka iesniegum  nor d t  inform cija ir patiesa un piln ga. 
□ Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uztur t ja personas datu apstr des politiku un esmu inform ts, 
ka saist b  ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstr d ti mani personas dati. 

 

Iesniegšanas datums: ___/___/______                                      ______________/_________________/ 
                                                                                                                               paraksts un atšifr jums 
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                                                                                           4.pielikums 

Daugavpils pils tas domes 

                                                                                                       2019.gada 18.j nija 

                                                                                                 saist. not. Nr.14 

 
 

RE ISTR CIJAS IESNIEGUMS 

ASENIZ CIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI DAUGAVPILS PILS TAS PAŠVALDĪB  

 

20__.gada ______. _____________ 

 

______________________________________________________________________________

____, 
(decentraliz to kanaliz cijas pakalpojuma sniedz ja (turpm k – asenizatora) nosaukums) 

 

juridisk  adrese:_________________________________________, reģ. Nr. 
____________________, 

t lr.: _________________________, e-pasts: 

_____________________________________________, 

 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.j nija  noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 
decentraliz to kanaliz cijas sist mu apsaimniekošanu un reģistr šanu” un Daugavpils pils tas 
domes 20__.gada___.______ saistošajiem noteikumiem Nr.______, l dzu reģistr t 
_______________________________ (asenizatora nosaukums) k  decentraliz to kanaliz cijas 
pakalpojumu sniedz ju Daugavpils pils tas pašvald bas administrat vaj  teritorij , kas nodrošina 
pakalpojuma sniegšanu ar š diem specializ tajiem transporta l dzekļiem: 
 
Nr.p.k. Transportl dzekļa marka Transportl dzekļa 

reģistr cijas Nr. 
Transportl dzekļa tvertnes tilpums 

1.    

2.    

..    

 

Pielikum : 

□ l guma ar notek de u un nos dumu att r šanas iek rtu pašnieku vai centraliz t s kanaliz cijas 
sist mas speci li izveidot s notek de u un nos dumu pie emšanas vietas vai aseniz cijas stacijas 

pašnieku, vald t ju vai tur t ju par notek de u un notek de u pie emšanu kopija;  

□ transportl dzekļu nomas l guma kopija, ja iesnieguma iesniedz js nav pašnieks vai nav min ts 
k  tur t js transportl dzekļa reģistr cijas apliec b ; 
□ dokumenta, kas apliecina ties bas veikt kravas autop rvad jumus vai pašp rvad jumus Latvijas 
Republikas teritorij , kopija; 
□ dokumenta, kas apliecina transportl dzekļa apr košanu ar GPS, kopija; 
□ apliecin jums, ka iesnieguma iesniegšanas dien  asenizatoram Latvij  nav nodokļu par du, tai 
skait , valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par du, kas kopsumm  p rsniedz 150 
euro. 
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Apliecinu, ka šaj  iesniegum  sniegt  inform cija ir prec za un patiesa.  

 

Iesnieguma 

iesniedz js:________________________________________________________________  
(v rds, uzv rds un amats, paraksts) 
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                                                                                           5.pielikums 

Daugavpils pils tas domes 

                                                                                                                  2019.gada 28.j nija  

                                                                                                  saist. not. Nr.14 

 

 

ASENIZATORA 

DEKLAR CIJA PAR _________________ PUSGAD  IZVESTO NOTEK DE U UN  
NOS DUMU APJOMU 

1. Ziņas par asenizatoru: 
 

nosaukums  

reģistr cijas numurs  

juridisk  adrese  

kontaktinform cija sazi ai (t lru a numurs 
vai e-pasts) 

 

asenizatora reģistr cijas aseniz cijas 
pakalpojumu sniegšanai pašvald b  datums 
un numurs 

 

l guma ar Daugavpils pils tas pašvald bas 
administrat vaj  teritorij  esošo notek de u 

un nos dumu att r šanas iek rtu (NAI) vai 
aseniz cijas stacijas pašnieku, vald t ju vai 
tur t ju, datums un numurs 

 

 

2. Ziņas par sniegtajiem aseniz cijas pakalpojumiem:  

 
Nr. 

p.k. 

Decentraliz t s 
kanaliz cijas 
sist mas 
atrašan s 
vietas adrese 

Decentraliz t s 
kanaliz cijas 
sist mas 
īpašnieks 

Decentraliz t s 
kanaliz cijas 
sist mas veids 

Notekūdeņu 
un 

nos dumu 
izvešanas 
reižu skaits 
pusgad  

No 

decentraliz t s 
kanaliz cijas 
sist mas izvesto 
notekūdeņu un 
nos dumu 
apjoms 

pusgad  (m3
) 

Notekūdeņu 
un 

nos dumu 
pieņemšanas 

vietas (NAI) 

vai 

aseniz cijas 
stacijas dati 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.       

2.       

..       

 

 

Apliecinu, ka sniegt  inform cija ir prec za un patiesa.  
 

Iesniedz js:________________________________________________________________  
(v rds, uzv rds un amats, paraksts) 

20__.gada ___._____________ 

 



 

Daugavpils pilsētas domes 2019..gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Saistošie noteikumi 
par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils 

pilsētā” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Atbilstoši denssaimniec bas pakalpojuma likuma 
6.panta ceturtās daļas 5.punktam, pašvald bas dome izdod 
saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārt bu. 

Kā ar , Ministru kabineta 2017.gada 27.j nija noteikumu 
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punkts noteic, ka 
pašvald ba saistošajos noteikumos nosaka minimālo biežumu 
notek deņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā b vju veidu, dens 
patēriņu konkrētajā pašumā un decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas iekārtu tilpumu; decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroles un uzraudz bas kārt bu; pras bu minimumu 

asenizatoram. 

2. ss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka: 

- decentralizētās kanalizācijas sistēmu, kuras nav 
pievienotas sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk - 

decentralizēto kanalizācijas sistēmas), reģistrācijas kārt bu; 
- decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

kārt bu; 
- minimālo biežumu notek deņu un nosēdumu izvešanai 

no decentralizētās kanalizācijas sistēmām; 
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un 

uzraudz bas kārt bu; 
- pras bu minimumu asenizatoriem; 
- asenizatoru reģistrācijas kārt bu; 
- atbild bu par saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvald bas budžetu 

Daugavpils pilsētas pašvald bas budžetu b tiski neietekmē. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarb bas vidi 
pašvald bas teritorijā 

Saistošie noteikumi attiecas uz Daugavpils pilsētas 
pašvald bas administrat vajā teritorijā esošajiem asenizācijas 

pakalpojumu sniedzējiem un decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu pašniekiem (tiesiskajiem vald tājiem). 

5. Informācija par 
administrat vajām proced rām 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un 
uzturēšanu par pašvald bas administrat vajā teritorijā 
esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām veic SIA 
“Daugavpils dens”. 

Asenizatora reģistrēšanu, informācijas par asenizatoriem 
publicēšanu un reģistra uzturēšanu veic Daugavpils pilsētas 
domes Transporta komisija. 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudz bu un kontroli 

veic SIA “Daugavpils dens” un Daugavpils pilsētas 
pašvald bas policija, atbilstoši to kompetencei. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika 
iekļauti atbild gie speciālisti. 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                                             A.Elksniņš 


