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Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums
1. Objekta adrese __________________________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits _________________________________________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju 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 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 (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
□ 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, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai
kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits __________________________________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
□ Objektā nav decentralizētas kanalizācijas sistēmas.
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, pagasta pārvaldei,
pašvaldības aģentūrai
□ Netiek nodrošināta
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas
biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x 6 mēnešos
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□ 1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums (m3) : _____
(lūdzu norādīt notekūdeņu krājtvertnes, kura uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, tilpumu kubikmetros).
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
10. Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)
□ nē
Ja atbilde ir “nē”, lūdzu, norādīt iemeslu: ________________________________________
12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ 2020.gada laikā
□ 2021.gada laikā
□ 2022.gada laikā
□ 2023.gada laikā
13. Kontaktinformācija saziņai:
Tālrunis ________________________
e-pasta adrese ___________________________________________.
□ Apliecinu, ka apliecinājumā noradītā informācija ir patiesa un pilnīga
□ Apliecinu, ka iepazinos ar reģistra uzturētāja personas datu apstrādes politiku un esmu
informēts, ka saistībā ar manu iesniegto iesniegumu tiks apstrādāti mani personas dati.
Datums _________________________________
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds
__________________________________
(personiskais paraksts)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.57, stājas spēkā
31.07.2020.)

