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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Skrundā, Skrundas novadā
2017. gada 25. maijā

Nr. 4/2017
APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada domes
sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 5.§)
PRECIZĒTI
ar Skrundas novada domes
2017. gada 29. septembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, 4.§)
PRECIZĒTI
ar Skrundas novada domes
2018. gada 26. aprīļa
sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 6.§)
Saistošie noteikumi Nr. 4/2017

Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka sadzīves notekūdeņu krājtvertņu un
lokālo attīrīšanas iekārtu izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību Skrundas novada
administratīvajā teritorijā, un to mērķis ir:
1.1. novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;
1.2. nodrošināt notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim
nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā;
1.3. nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
2. Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām Skrundas novada administratīvajā
teritorijā.
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3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. Klients – decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai viņu
pilnvarota juridiska vai fiziska persona;
3.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas - jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, lokālās attīrīšanas iekārtas-rūpnieciski
vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas (septiķi, grants filtri, u.c.) un kanalizācijas
tīkls, kurš nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
3.3. Pieņemšanas vieta - speciāli izbūvēta vieta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu
pieņemšanai novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
3.4. Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves
darbību dēļ;
3.5. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – Asenizators) Skrundas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai cits
komersants, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā un
kuram ir līgums ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;
3.6. Apsaimniekotājs - Skrundas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs.
4. Skrundas novada centralizētās kanalizācijas sistēmas Apsaimniekotājs ir SIA “SKRUNDAS
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” - uzņēmums, kura īpašumā ir Skrundas pilsētas un ciemu
kanalizācijas maģistrālie ielu cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu
stacijas.
5. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru par Skrundas novada pašvaldības teritorijā
esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām izveido un uztur Apsaimniekotājs SIA
“SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”.
II. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves un reģistrācijas kārtība
6. Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt izbūvētai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošiem būvnormatīviem.
7. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tās tehnisko stāvokli, apsaimniekošanu un
ekspluatāciju ir atbildīgs Klients.
8. Klientam decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrā.
9. Esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem, reģistrējot iekārtu pie
Apsaimniekotāja, jāiesniedz iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija. Ja lokālo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu īpašnieku rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, tas
nodrošina, ka līdz 2020. gada 1. janvārim atbilstošs komersants apseko decentralizēto
kanalizācijas sistēmu un izsniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam
apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. Ja iekārtas
tehniskais stāvoklis neatbilst tam, lai tiktu nodrošināta normatīvo aktu izpilde par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 2021. gada
31. decembrim veic sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi
vai uzstādīšanu.
10. Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašums atrodas Skrundas
pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežās (pielikums Nr. 1), kā arī Skrundas novada Cieceres,
Dzeldas, Jaunmuižas, Kušaiņu, Lēnu, Raņķu, Rudbāržu, Rūnaišu, Sieksātes, Smilgu ciemu
administratīvajās robežās (ciemu administratīvās robežas noteiktas Skrundas novada
teritoriālajā plānojumā), kuriem nav decentralizētās kanalizācijas sistēmas, decentralizētā
kanalizācijas sistēma jāizbūvē līdz 2021. gada 31. decembrim.
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11. Teritorijās, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ierīkojamas centralizētās
kanalizācijas sistēmas, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums 1 (viena) gada
laikā pēc centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves pieslēgties centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana pēc centralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūves ir aizliegta.
12. Jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūve un nodošana ekspluatācijā
jāsaskaņo ar Skrundas novada būvvaldi.
III. Notekūdeņu kvalitātes prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
13. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņu
prasībām, kādas noteiktas Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos,
notekūdeņi nedrīkst saturēt bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas,
kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai
ķīmiskus produktus, piemēram, krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).
14. Asenizatoram ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:
14.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
14.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko Asenizatoram ir
tiesības uzlikt par pienākumu klientam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no
mehāniskajiem piemaisījumiem ar saviem līdzekļiem un paša spēkiem.
15. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas atteikuma gadījumā Klientam 1 (viena)
mēneša laikā ir jāuzrāda Apsaimniekotājam dokuments, kas apliecina tiesisku un normatīviem
atbilstošu notekūdeņu kvalitātes prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.
IV. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija
16. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (Asenizatoru) var būt komersants:
16.1. kurš šo pakalpojumu sniegšanai ir reģistrējies Skrundas novada pašvaldībā;
16.2. kuram ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju SIA
“SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu. Līgumu neslēdz, ja Asenizators
vienlaikus ir arī Apsaimniekotājs;
16.3. kuram ir šim nolūkam paredzēts specializēts transporta līdzeklis.
17. Aktuālo decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistru pašvaldība izvieto
pašvaldības ēkā, tas tiek publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā un ar to var iepazīties
Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.
V. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu satura izvešana
18. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas satura izvešanu veic Asenizators.
19. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu Asenizators izved pēc Klienta pieprasījuma ar
Asenizatoru saskaņotā laikā, ņemot vērā decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, ūdens
patēriņu konkrētajā īpašumā un iekārtu tilpumu.
20. Minimālais decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvešanas biežums ir:
20.1. no septiķa 1 (vienu) reizi gadā;
20.2. no rūpnieciski izgatavotām lokālajām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī, izvešanas
biežums ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai
instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai – gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas
– atbilstoši komersanta rakstveida atzinumam par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem;
20.3. no citām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 1 (vienu) reizi pusgadā.
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21. Minimālais decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvešanas biežums var netikt izpildīts, ja
īpašums ilgstoši netiek apdzīvots un par to ir iesniegts iesniegums Apsaimniekotājam.
22. Notekūdeņus drīkst iepludināt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam
ierīkotā pieņemšanas punktā tikai Asenizators.
23. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanu Klienti norēķinās ar Asenizatoru.
VII. Kontrole un atbildība
24. Par šo noteikumu prasību pārkāpšanu personas var tikt sauktas pie administratīvās
atbildības, piemērojot sodu – fiziskajām personām, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas
sodu līdz 350,00 euro un juridiskajām personām – izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu
līdz 1400,00 euro.
25. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences
robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas un citas pašvaldības institūcijas.
26. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata pašvaldības
Administratīvā komisija. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas.

Skrundas novada domes
priekšsēdētāja

Loreta Robežniece
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Pielikums Nr.1
Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
Skrundas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežas

Pieņemtie apzīmējumi
Skrundas pilsētas robeža
Notekūdeņu aglomerācijas robeža
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas,
izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības No 2016. gada 1. janvāra ir spēkā Ūdenssaimniecības
pamatojums
pakalpojumu likums, kura mērķis ir 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.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā noteikta vietējās
pašvaldības kompetence. Likuma 6. panta ceturtajā daļā noteikts
tas, kādi saistošie noteikumi izdodami pašvaldības domei.
Noteikts, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos
noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
Līdz šim šādi saistošie noteikumi nav izdoti. Nepieciešams tos
izdot un noteikt kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi regulēs sadzīves notekūdeņu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas kārtību Skrundas novadā, iesaistīto personu
pienākumus un tiesības.
3. Saistošo noteikumu projekta Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz
ietekme uz pašvaldības budžetu pašvaldības budžetu neliela (atalgojums, administrēšanas
izdevumi).
4. Saistošo noteikumu projekta Netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
pašvaldības teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta Saistošo noteikumu ievērošanu savas kompetences robežās
ietekme uz administratīvajām kontrolēs pašvaldības policijas amatpersonas un citas pašvaldības
procedūrām
institūcijas.
Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties SIA
“SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”.
Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un
uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības
ar privātpersonām
pārstāvjiem nav notikušas.
Konsultācijas ar pagastu pārvalžu vadītājiem un SIA
“SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” speciālistiem.

Skrundas novada domes
priekšsēdētāja

Loreta Robežniece
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