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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5/2019
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Rūjienas novadā
Izdoti saskaņā ar
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un
“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 Rūjienas novada pašvaldības,
turpmāk – Pašvaldība, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un notekūdeņu
krājtvertnēm, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas
sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un
decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu (turpmāk – asenizācija);
1.3. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.6. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas
pakalpojumus (turpmāk – asenizators);
1.7.administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem decentralizētos
kanalizācijas pakalpojumu izpildi;
2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas, uzraudzības un kontroles)
prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;
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2.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību
ievērošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Rūjienas pilsētas
administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
Saistošie noteikumi neattiecas uz Rūjienas novada ciemiem vai mazciemiem.
4. Rūjienas novada pašvaldība:
4.1. veic asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra
uzturēšanu;
4.2. nodrošina noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā ievērošanas kontroli;
4.3. slēdz līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par šo noteikumu 5.punktā minēto funkciju
veikšanu;
4.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma
kontroli un uzraudzību;
5. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:
5.1.veic notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to uzturēšanu un
apkalpošanu;
5.2.veido, uztur un aktualizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru par savā apkalpes
teritorijā esošajiem īpašumiem;
5.3. slēdz līgumus ar asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
5.4. sagatavo un sniedz atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;
5.5. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību;
5.6. veic izbūvēto decentralizētās kanalizācijas sistēmas vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu
pirms reģistrēšanas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā (izņemot pašvaldības
pārvaldībā esošajās ēkās).
6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai ēkas pārvaldītājs:
6.1. apkopo informāciju par ēku esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un iesniedz
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam sākotnējo decentralizētās
kanalizācijas sistēmu reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto
paraugu (3.pielikums);
6.2. nodrošina Rūjienas novada pašvaldības, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja amatpersonas un Rūjienas novada pašvaldības policijas amatpersonas piekļuvi,
turpmāk – Pārstāvis, decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei un
kontrolei;
6.3. pārstāvim uzrāda savā rīcībā esošu dokumentāciju par decentralizēto kanalizācijas
sistēmām.
II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
7. Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura
īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam - decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra
uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā
ar noteikumiem pievienoto paraugu. (3.pielikums).
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8. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu
novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā), decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša
laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatāciju, jāiesniedz personiski – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, šo noteikumu 7. punktā norādītais iesniegums
pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.
III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi
9. Ikvienas decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi papildus
noteikumos noteiktajam ir:
9.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
9.2. segt izmaksas kontrolējošai iestādei vai kanalizācijas notekūdeņu pieņēmējam, kas saistītas
ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek
konstatētas vielas, kuras neatbilst Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rūjienas novadā”
prasībām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
9.3. nodrošināt Pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā
nodrošinājuma, ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
9.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam 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 kopējā jauda ir mazāka par
5m3diennaktī;
9.5. uzrādīt Pārstāvim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu fakta saņemšanas pierādošo
dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas fakta pierādošo
dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu vai nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanas darījuma apliecinošo attaisnojuma dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojuma
sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa,
pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
IV. Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai un decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtība
11. Minimālais biežums un daudzums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai noteikts 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.
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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.
11.1. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
11.1.1. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek
izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem
vienādu ar patērētā ūdens daudzumu. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens
daudzumu dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam
speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;
11.1.2. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek
izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens
patēriņa normu, kas sastāda 1 m3 mēnesī uz vienu nekustamajā īpašumā dzīvojošu iedzīvotāju.
12. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize gadā, ar
nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.
13. 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.
14. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides ietvaros sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuri atrodas šo noteikumu 3.punktā
minētajā teritorijā, un kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā
arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
15. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, informē pašvaldību par īpašumiem, kuru
īpašnieki nav normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:
15.1. reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
15.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi;
15.3. nodrošinājuši savos īpašumos notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.
V. Prasības asenizatoram un to reģistrācijas kārtība
16. Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām Rūjienas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz
pašvaldībā reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums), kam pievieno līgumu par šķidro atkritumu
nodošanu un asenizācijas pakalpojumu cenrādi.
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17. Asenizatoram ir jāatbilst šādām prasībām:
17.1. reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējs un Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;
17.2. 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;
17.3. īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens asenizācijas transportlīdzeklis asenizācijas
pakalpojumu sniegšanai;
17.4. pieteikuma iesniegšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienestā vai Pašvaldības administrēto
nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
17.5. noslēgts rakstveida līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu
pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu (gadījumos, ja pats asenizators nav notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks).
18. Asenizatora pieteikumu pašvaldība izskata mēneša laikā un trīs darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
19. Mainoties reģistrācijas pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz pašvaldībā
atkārtotu pieteikumu.
20. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, pašvaldība anulē attiecīgā
asenizatora reģistrāciju, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram un dzēšot par to ziņas
pašvaldības tīmekļa vietnē.
21. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu pašvaldībā, kurā tiek norādīts lūguma
pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrēšanas anulēšanas fakta
apstrīdēšana neaptur šo noteikumu 20. punktā norādītā paziņojuma darbību.
VI. Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas prasības un uzskaites kārtība
22. Asenizatoram atļauts notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas
vietās novadīt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņus un/vai nosēdumus, kas
savākti no dzīvojamām mājām un tamlīdzīgiem objektiem. Aizliegts novadīt sadzīves atkritumus,
bīstamās vielas, naftas produktus, pārtikas produktu atliekas, taukus utml. vielas. Par šī punkta
pārkāpumu, asenizators pirmo reizi tiek brīdināts, nākošajā reizē tiek izslēgts no asenizatoru
reģistra.
23. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:
23.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvīti divos
eksemplāros. Kvīts satur sekojošu informāciju:
23.1.1. pakalpojumu sniegšanas adrese;
23.1.2. savākto notekūdeņu daudzums (m3);
23.1.3. pakalpojumu sniegšanas datums;
23.1.4. asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs, rekvizīti, kontakti;
23.1.5. asenizators, transporta reģ. numurs;
23.1.6. notekūdeņu noliešanas vieta (adrese);
23.1.7. darījuma (pakalpojuma) summa;
23.1.7. asenizatora/pakalpojuma ņēmēja paraksti.
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23.2. vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu pakalpojumu kvīts (eksemplāru asenizators izsniedz
pakalpojumu saņēmējam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
23.3. kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram
asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā;
23.4. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši kvītīm asenizators reģistrē
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā (2.pielikums), kas tiek sagatavots oriģinālā
drukātā veidā un elektroniski;
23.5. no pakalpojumu saņēmējam savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai
pakalpojumu kvītī norādītajā vietā (notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, vai speciālajās izveidotās
savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts;
23.6. gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi,
pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama, asenizators par to izdara piezīmi
reģistrācijas žurnālā.
24. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:
24.1. asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas
pakalpojumu tarifus, kuri ir apstiprināti Rūjienas novada Domē;
24.2. ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, asenizators kopā ar
kvīts eksemplāru vai pēc tam, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas,
izsniedz (vai nosūta) pakalpojumu saņēmējam pakalpojumu rēķinu;
24.3. ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā vai,
izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma dokumentu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
25. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedz sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam:
25.1. asenizācijas pakalpojumu sniedzējs katru mēnesi līdz 5.datumam sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniedz aizpildītā asenizācijas pakalpojumu
reģistrācijas žurnāla (2.pielikums) kopiju, kā arī žurnāla elektronisko formātu DOC vai XLS
formātos, kurā ietverta visa informācija par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem iepriekšējā
mēnesī.
VII. Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības
neievērošanu
26. Par šo noteikumu “II. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība” punkta
neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 140 euro,
juridiskajām personām – līdz 700 euro.
27. Par šo noteikumu “IV. Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai un decentralizēto
kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība” noteikto notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas minimālā biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām
personām līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro.
28. Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu –
fiziskajām personām līdz 100 euro, juridiskajām personām – līdz 1000 euro. Par atkārtotu šo
prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām
personām – līdz 1400 euro.
29. Kontroli pār šo noteikumu ievērošanu realizē Rūjienas novada pašvaldība - kā Pārstāvis
sadarbojoties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un Rūjienas novada
pašvaldības policijas amatpersonām. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas
Rūjienas novada pašvaldības policijas amatpersonas.
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30. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Rūjienas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
VIII. Nobeiguma noteikumi
30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs līdz 2021.gada 31.decembrim
iesniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu
(3.pielikums). Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pirms reģistrēšanas
decentralizēto kanalizācijas sistēmā to apsekos.
31. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai
valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām vai izveido
pieslēgumu centralizētajai kanalizācijai ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31.decembrim.
32. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā “Rūjienas vēstnesī” un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G.Gladkins
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1. pielikums
2019.gada 20.jūnija Rūjienas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8, 3§
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Rūjienas novada pašvaldībā”

Rūjienas novada pašvaldībai, Raiņa ielā 3, Rūjienā
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
Rūjienas novada _____________________________ teritorijā
(nosaukums)
20__.gada ______. __________________
___________________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese:____________________________________, reģ. Nr. __________________
Tālr.: _________________ E-pasts:______________________________________________
Pamatojoties uz 27.06.2017. Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Pašvaldības datums
saistošajiem noteikumiem Nr. 8, 3§ “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Rūjienas novadā”, lūdzu reģistrēt ____________________________(nosaukums),
kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Rūjienas novada pašvaldības
_____________________________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar
sekojošiem specializētajiem transporta līdzekļiem:
Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa
marka

Transportlīdzekļa
reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

Tvertnes
reģ.
Nr.
(ja
attiecināms)

1
2
Asenizācijas pakalpojuma cenas (eiro)
Maksa par 1 m³ / 1 tvertni
Maksa par km

Citas cenas sastāvdaļas

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
Līguma kopija (apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) ar Pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai speciāli izveidotu
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku;
Apliecinu, ka esmu tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas
Republikas teritorijā un iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu Latvijā, kas kopsummā
pārsniedz 150.00 euro.
Šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs:__________________________________________
_____________________________________________________________
(vārds, uzvārds un amats, paraksts)
Domes priekšsēdētājs

G.Gladkins
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2. pielikums
2019.gada 20.jūnija Rūjienas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8, 3§
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Rūjienas novada pašvaldībā”
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
Pakalpojuma sniedzējs______________________
Pakalpojuma pieteikums
N.p.k.

Klienta adrese

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2.

Kopā

Domes priekšsēdētājs

Pakalpojuma sniegšanas gads

Pakalpojuma izpilde
Savākto
notekūdeņu
daudzums
(m3)
3.

Pakalpojuma
sniegšanas
datums

Asenizācijas
noliešanas
vieta

Kvīts
numurs

Piezīmes

4.

5.

6.

7.

x

x

x

x

G.Gladkins
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3. pielikums
2019.gada 20. jūnija Rūjienas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8, 3§
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Rūjienas novada pašvaldībā”
________________________________(adresāts)
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS (APLIECINĀJUMS)
1.Objekta adrese

__________________________________________________

2.Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits
3.Objektā faktiski dzīvojošo skaits

____________
____________

4.Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir
□ nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī ______ m3
4.2. Izvedamais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3
Citas piezīmes

________________________________________________________________________________
5.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli
ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants
filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem
normatīvajiem aktiem
□ notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete,
sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu
atkritumi.
□ Cits _____________________________________________________________________
(Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)
6.Kā 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. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums:
□ < 3m3
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□ 3 līdz 5 m3
□ 5 līdz 10 m3
□ > 10 m3
9.Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk kā 1x gadā
10.Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
11.Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
□ jā (atbildiet uz 12. jautājumu)
□ nē
□ nav iespēju
12.Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
□ 2019-2021. gada laikā
□ līdz 2021. gadam
□ ja būs iespēju, pieslēgšos
Datums
Objekta īpašnieka vārds, uzvārds __________________________________
(personiskais paraksts)

Domes priekšsēdētājs

G.Gladkins
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
2019.gada 20.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019 /prot. Nr.8, 3§/
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Rūjienas novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Īss projekta satura
izklāsts

2.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

3.Informācija
par
projekta
plānoto
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par

Norādāmā informācija
1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”;
1.2. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Rūjienas novada Rūjienas pilsētā
esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji.
1.3. Saistošo noteikumu mērķis:
1.3.1. nodrošināt Pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas
pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
1.3.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
1.4. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.4.1. Rūjienas novada Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā
radīto notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās un to novadīšanas kārtību;
1.4.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites
kārtību;
1.4.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam
aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;
1.4.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai un
novadīšanai;
1.4.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
2.1. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas
un
uzskaites
kārtības
apstiprināšanā
noteikta
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā
un 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” 6.punktā. Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz
Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un
vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību,
lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem
pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses.
3.1. Saistošo noteikumu izdošana palielinās administratīvās izmaksas
no pašvaldības budžeta.
3.2.
Saistošie
noteikumu
izdošana
palielinās
sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja izmaksas.
4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir decentralizēto kanalizācijas
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Paskaidrojuma
raksta sadaļas
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
pakalpojumu sniedzēji Rūjienas novada teritorijā un decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieki vai valdītāji Rūjienas pilsētā.
5.1. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienība
“Nekustamā īpašuma nodokļa” un sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs PSIA ”Rūjienas siltums”.
5.2. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem personas ir saucamas pie
atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā.
5.3. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgs sastādīt Pašvaldības
policijas inspektors.
5.4. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā
komisija.
5.5. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību veic
attiecīgā teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs sadarbībā ar Rūjienas novada pašvaldību, Rūjienas novada
pašvaldības policiju un citām institūcijām.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar
privātpersonām nav notikušas.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē, publicēšanas
pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.rujiena.lv un saņemto
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut
saistošajos noteikumos.
6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā internetā un laikrakstā “Rūjienas vēstnesis”.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G.Gladkins

