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

1. LPS konceptuāli nesaskaņo MK noteikumu anotāciju, kurā tiek 
pārkāpts princips, ka nauda nāk līdz deleģētajai funkcijai. 
Nav aprēķina par reģistra veidošanas ietekmi uz pašvaldību budžetu. 
Nav veikta izpēte par situāciju. Lai arī kopš 20. gs. deviņdesmito 
gadu vidus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā ir ieguldītas 
ievērojamas investīcijas, tās lielākoties nav izmantotas, lai ierīkotu 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu, 
septisko tvertņu dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu 
pieņemšanas vietas.  
Daudzām pašvaldībām būs nepieciešami papildu ieguldījumi, lai 
nodrošinātu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktā 
satura pieņemšanu.  
Daļai komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas plānotas, 
neņemot vērā attīrāmā piesārņojuma apjomu no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām. Arī šo jaudu palielināšanai var būt 
nepieciešamas investīcijas tuvākajos gados.  
Reģistra izveide prasīs papildu izdevumus pašvaldībām vai 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr, tā 
kā izmaksas būs atkarīgas no reģistra sarežģītības, papildu 
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informācijas, ko pašvaldības vēlēsies tajā ietvert, un citiem 
apstākļiem, kopējās reģistra izveides izmaksas nav precīzi 
nosakāmas. 
 

2. LPS izsaka šādus ierosinājumus MK noteikumu projektam: 
2.1. Lūdzam izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“3.3. notekūdeņu krājtvertnes (kā, piemēram, jebkurš rezervuārs, nosēdaka 
vai izsmeļamā bedre u.c.), kurās uzkrājās neattīrīti notekūdeņi, septisko 
tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.” 
 
2.2. Lūdzam izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
ir nodrošinātas ar normatīvajos aktos noteikto atbilstību apliecinošo 
dokumentu un iekārtas ekspluatācija tiek veikta atbilstoši ražotāja tehniskajai 
dokumentācijai, lai nodrošinātu, ka iekārtā esošās dūņas ir aktīvas un 
nepastāv citi apstākļi, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un 
izplūstošo notekūdeņu sastāvu;” 
 
2.3. Lūdzam izteikt 4.2. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā: 
“Ja iekārtas īpašnieks ekspluatācijas laikā konstatē avārijas stāvokli, pēc 
avārijas un tās seku novēršanas ir jāveic iekārtas ārkārtas apkope, pēc kuras 
veikšanas decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu atkārtoti iesniedz 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētājam;”. 
 
2.4. Lūdzam izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.3. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā septiķa izmantošana ir 
pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas 
sistēmu (kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-
grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c.)”. 
 
2.5. Lūdzam izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“4.4. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētā notekūdeņu krājtvertne ir 
hermētiska, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos 
grunts slāņos, kā arī novērš nepatīkamo smaku izplatīšanu vidē;”. 
 
2.6. Lūdzam svītrot 4.5. apakšpunktu. 
 
2.7. Lūdzam izteikt 6. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“6. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt:”. 
 
2.8. Lūdzam visā noteikumu tekstā vārdus “pašvaldības tīmekļa vietnē” 
izteikt ar vārdiem “pašvaldību informatīvajos izdevumos”. 
 
2.9. Lūdzam svītrot 7. punktu. 
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2.10. Lūdzam izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieka, valdītāja vai turētāja nosaukums, ar kuru 
decentralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniedzējam ir noslēgts līgums par 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu, septisko tvertņu 
dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu pieņemšanu, ja vien 
konkrētais decentralizēto pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi nav arī 
centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs”. 
 
2.11. Lūdzam izslēgt 9.2. apakšpunktu. 
 
2.12. Lūdzam izslēgt 10.1.1.1. apakšpunktu. 
 
2.13. Lūdzam izteikt 11. punktu šādā redakcijā: 
“Reģistra uzturētājs publicē pašvaldību informatīvajos izdevumos informāciju 
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, vismaz norādot:”. 
 
2.14. Lūdzam izslēgt 11.6. punktu. 
 
2.15. Lūdzam precizēt 14.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“14.1. slēdz līgumu ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par 
notekūdeņu, septisko tvertņu dūņu un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas 
atkritumu apjoma pieņemšanu, ja vien konkrētais decentralizēto pakalpojumu 
sniedzējs vienlaicīgi nav arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs”. 
 
2.16. Lūdzam precizēt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“14.2. savāktos notekūdeņus, septisko tvertņu dūņas un kanalizācijas sistēmas 
tīrīšanas atkritumus nodod tikai tajās centralizētās kanalizācijas sistēmas 
speciāli izveidotajās notekūdeņu pieņemšanas vietās, ar kuru īpašnieku, 
valdītāju vai turētāju decentralizēto pakalpojumu sniedzējam ir noslēgts 
līgums, ja vien konkrētais decentralizēto pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi 
nav arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs”. 
 
2.17. Lūdzam precizēt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“Pēc reģistra uzturētāja pieprasījuma sniedz informāciju par notekūdeņu, 
septisko tvertņu dūņu un kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu apjomu, 
kas no pakalpojumu sniedzēja apkalpotajām decentralizētājām kanalizācijas 
sistēmām savākts, transportēts un nodots centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās”. 
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Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
Gunta Lukstiņa, padomniece vides jautājumos 
67508533, gunta.lukstina@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


