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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavoto Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, jo ir šādi vispārējie iebildumi: 

 
1. Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar termina “septiķis” 

definīciju.  
2. Ierosinām pārdomāt terminu “apsaimniekotājs”, jo reāli nekustamā 

īpašuma īpašnieks jau neapsaimnieko (līdzīgi kā ar sadzīves atkritumiem), bet 
ir šo sadzīves notekūdeņu radītājs vai varbūt uzturētājs. 

3. Definēt terminu “notekūdeņu apsaimniekošana” jo bez pašiem 
notekūdeņiem ir bioloģisko attīrīšanas iekārtu dūņas, septisko tvertņu dūņas, 
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. 

4. MK noteikumu projektā nav atrunāta reģionālo vides pārvalžu loma 
un kompetence.  

5. LPS ieteikums: VARAM veidot visu kanalizācijas sistēmu kopumā, 
ietverot gan konvencionālās kanalizācijas sistēmas, gan netradicionālās videi 
draudzīgās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas. 
 

LPS uzskata, ka ir nepieciešama plašāka diskusija, iesaistot 
pašvaldības, un piedāvā saskaņošanas sanāksmi ar LPS un pašvaldībām par šo 
MK notiekumu projektu ieplānot videokonferences veidā (izmantojot LPS 
iekārtas), lai aptvertu pēc iespējas plašāku pašvaldību loku un izdiskutētu 
neskaidros jautājumus, kuri ir uzdoti jau šobrīd no pašvaldībām ne tikai par 
MK noteikumu punktu redakciju, bet jau par to ieviešanas mehānismu. 
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LPS iebildumus un priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu 

projektam “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” nosūtām pielikumā. 
 
 
 
 
Pielikumā: LPS iebildumi un priekšlikumi uz 15 lpp. 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
Gunta Lukstiņa, padomniece vides jautājumos 
67508521, gunta.lukstina@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


