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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Babītes novadā
2019. gada 29. maijā

Nr. 47
Apstiprināti
ar Babītes novada pašvaldības domes
2019.gada 29.maija lēmumu (protokols Nr.10, 37.§)
Precizēti
ar Babītes novada pašvaldības domes
2019.gada 24.jūlija lēmumu (protokols Nr.13, 18.§)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas
5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. teritorijas, uz kurām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un notekūdeņu
krājtvertnēm, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu
konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu
(turpmāk – asenizācija);
1.3. rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, septiķu un
notekūdeņu krājtvertņu, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas,

fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu, kontroles un uzraudzības
kārtību;
1.4. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas
pakalpojumus (turpmāk – asenizators);
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
2. Babītes novada pašvaldības dome:
2.1. pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatora reģistrāciju, ja tā
darbība neatbilst šo noteikumu prasībām vai pēc asenizatora iesnieguma.
3. Babītes novada pašvaldības administrācija:
3.1. veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;
3.2. savā tīmekļvietnē publicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistru.
4. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Babītes siltums”:
4.1. veido, uztur un aktualizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru (turpmāk –
reģistra uzturētājs);
4.2. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu SIA ”Babītes
siltums” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
4.3. apkopo informāciju par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, sagatavo un sniedz
atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;
4.4. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību;
4.5. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei un
uzturēšanai, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai.
5. Asenizatoru reģistrs tiek izvietots publiski pieejamā vietā pašvaldības administrācijas
ēkā un pašvaldības interneta tīmekļvietnē www.babite.lv.
6. Noteikumi neattiecas uz ārpus ciemu teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām.
II.

Minimālais biežums notekūdeņu izvešanai

7. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai ir noteikts šo noteikumu 1.
pielikumā.
III.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

8. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides ietvaros SIA “Babītes siltums”
sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēmas nav pieslēgtas
centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt
decentralizēto kanalizācijas sistēmu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. SIA “Babītes siltums” informē pašvaldību par īpašumiem, kuru īpašnieki
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:
9.1. nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas;
9.2. nav iesnieguši informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko apkopi;
9.3. nav nodrošinājuši notekūdeņu un nosēdumu izvešanu šo noteikumu 1. pielikumā
noteiktajā minimālajā biežumā.
10. Pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Babītes siltums” ir tiesības:
10.1.pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas apliecinošo
attaisnojuma dokumentu esamību;

10.2.piekļūt decentralizētās kanalizācijas sistēmai, informējot nekustamā īpašuma
īpašnieku, lai veiktu tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību
izpildes kontroli;
10.3.pārbaudīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā ietvertās informācijas
atbilstību un veikt tās precizēšanu, balstoties uz decentralizētās kanalizācijas sistēmas
pārbaužu rezultātiem;
10.4.veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi;
10.5.pieprasīt no asenizatoriem atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu.
IV. Prasību minimums asenizatoram
11. Prasības asenizatora reģistrācijai:
11.1.Persona, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Babītes novadā, reģistrējas
Babītes novada pašvaldības Administrācijā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu (2.
pielikums) un asenizācijas pakalpojumu cenrādi.
11.2.Babītes novada pašvaldības Administrācija reģistrē tos asenizatorus:
11.2.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai VID kā
saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs;
11.2.2. kuram 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;
11.2.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas
transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, kurš aprīkots
ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS);
11.2.4. kuram uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav VID vai pašvaldības administrēto
nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;
11.2.5. kuram ir noslēgts līgums ar SIA “Babītes siltums” vai jebkuru citu centralizētās
sistēmas speciāli izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai
turētāju par notekūdeņu pieņemšanu no Babītes novada teritorijā esošajiem
īpašumiem.
12. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz pašvaldības
Administrācijā atkārtotu pieteikumu.
13. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitei:
13.1. Pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators noformē pakalpojumu kvītis
(4. pielikums un 5. pielikums) divos eksemplāros.
13.2. Vienu pilnībā aizpildītu un parakstītu pakalpojumu kvīts eksemplāru asenizators
izsniedz klientam, bet otru glabā savā lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
13.3. Kvītis tiek numurētas viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas
numuram Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā.
13.4. Visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus atbilstoši kvītīm asenizators reģistrē
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnālā, kas tiek sagatavots elektroniski (3.
pielikums).
13.5. No Klienta savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu
kvītī norādītajā vietā. Noliet notekūdeņus citās vietās kategoriski aizliegts.
13.6. Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši neparedzēti starpgadījumi,
pakalpojumu sniegšana ir atteikta vai nav bijusi iespējama, asenizators par to izdara
piezīmi reģistrācijas žurnālā.
14. Prasības norēķiniem par sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem:

14.1.Asenizators par asenizācijas pakalpojumiem ir tiesīgs piemērot tikai tos asenizācijas
pakalpojumu tarifus, kuri ir iesniegti Babītes novada pašvaldībā.
14.2.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 (nosūta) klientam pakalpojumu rēķinu.
14.3.Ja norēķini tiek veikti pakalpojuma sniegšanas vietā un laikā, skaidrā naudā vai,
izmantojot norēķinu karti, asenizators izsniedz maksājuma attaisnojuma dokumentu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
15. Prasības atskaitēm, ko asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sniedza SIA
“Babītes siltums”:
15.1.Katru mēnesi līdz 5. datumam asenizators iesniedz elektroniski pārskatu no GPS
kontroles sistēmas par asenizācijas transporta apstāšanās vietām Babītes novadā
(apstāšanās laiks ilgāks par 5 minūtēm) iepriekšējā mēnesī PDF formātā.
15.2.Asenizators līdz katra gada 1. februārim iesniedz aizpildītā asenizācijas pakalpojumu
reģistrācijas žurnāla kopiju, kurā ietverta visa informācija par sniegtajiem
asenizācijas pakalpojumiem iepriekšējā gadā. Ja žurnāls tiek vests elektroniskā
formā, SIA “Babītes siltums” tiek nosūtīts attiecīgais fails DOC, XLS vai PDF
formātos.
Atbildība par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtības neievērošanu
Par šo noteikumu 1. pielikumā noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas minimālā
biežuma neievērošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām
personām līdz 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) juridiskajām
personām – līdz 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi).
Par asenizatoram noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu – fiziskajām personām līdz 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi),
juridiskajām personām – līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi). Par
atkārtotu šo prasību neievērošanu uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz
350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi), juridiskajām personām – līdz
1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi).
Kontroli pār šo noteikumu ievērošanu realizē SIA “Babītes siltums” amatpersonas un
Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi. Sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgi Babītes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības
sargi.
Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Babītes
novada pašvaldības Administratīvā komisija.
V.

16.

17.

18.

19.

VI.
Nobeiguma noteikumi
20. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Babītes ziņas”.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Babītes novada pašvaldības
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
1. pielikums

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai
1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm, ir nosakāms saskaņā ar
formulu:
I = BxK/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz
veseliem skaitļiem;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits
K - personas kopējais ūdens patēriņš gadā:
- ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo
patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
- ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3/gadā
vienai personai
2. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize gadā,
ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.
3. 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.

Babītes novada pašvaldības
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
2. pielikums

Babītes novada pašvaldība
pieteikums reģistrācijai asenizatoru reģistrā
1. Nosaukums - juridiskajai personai
vai vārds, uzvārds – fiziskajai
personai
2. Reģistrācijas numurs –
juridiskajai personai vai fiziskajai
personai – personas kods
3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:
Veids

Marka

Mucas tilpums
(m³)

4. Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):
Maksa par 1 tvertni

Maksa par km

Citas cenas sastāvdaļas

5. Notekūdeņu noliešanas vietas:

Ar šo apliecinu:
1) ka pieteicējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā
darbība vai pretendents tiek likvidēts;
2) pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi, ar kuriem
faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, ir aprīkoti ar globālās
pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS).
Datums: _____________________

Atbildīgās personas paraksts:________________________

Babītes novada pašvaldības
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
3. pielikums

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
Pakalpojumu sniedzējs ___________________
Pakalpojuma pieteikums

Pakalpojuma sniegšanas gads _____________
Pakalpojuma izpilde

N.p.k.

Klienta adrese

Savākto
notekūdeņu
daudzums
(m³)

1

2

3

Pakalpojuma
sniegšanas
datums, laiks

Asenizācijas
noliešanas vieta

Piezīmes

4

5

6

x

x

x

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

Kopā

Babītes novada pašvaldības
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
4. pielikums
1.

eksemplārs
Klientam

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

1. Pakalpojumu
sniegšanas adrese
2. Savākto notekūdeņu
daudzums (m3)

3. Pakalpojumu
summa (EUR)

4. Pakalpojumu
sniegšanas datums,
laiks
5. Asenizatora
nosaukums,
reģistrācijas numurs,
rekvizīti, kontakti
6. Asenizators,
transportlīdzekļa
reģistrācijas numurs
7. Notekūdeņu
noliešanas vieta
(adrese)
8. Asenizatora
paraksts

Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar
MK 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 9. punktu, decentralizētās
kanalizācijas īpašniekam tā jāglabā vismaz 2 gadus.

Babītes novada pašvaldības
2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr.47
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību”
5. pielikums
2. eksemplārs
Asenizatoram

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVĪTS Nr.______

1. Pakalpojumu
sniegšanas
adrese
2. Savākto
notekūdeņu
daudzums (m3)
3. Pakalpojumu
summa (EUR)

4. Pakalpojumu
sniegšanas
datums, laiks
5. Asenizatora
nosaukums,
reģistrācijas
numurs,
rekvizīti,
kontakti
6. Asenizators,
transportlīdzekļ
a reģistrācijas
numurs
7. Notekūdeņu
noliešanas vieta
(adrese)
8. Asenizatora
paraksts
Šī kvīts apliecina decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, un atbilstoši Babītes
novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem, asenizatoram tā jāglabā 2 gadus, un jāuzrāda
pašvaldības pilnvarotajai personai pēc pieprasījuma.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 47 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”
precizēšanu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka:
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1.teritorijas, uz kurām neattiecas šajos
noteikumos noteiktās prasības
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.2.minimālo biežumu notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.3.decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtību;
1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5.atbildību par saistošo noteikumu
neievērošanu.
2. Projekta nepieciešamības
2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.
pamatojums
panta ceturtās daļas 5. punkts un piektā daļa;
2.2. Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punkts;
2.3. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības
ministrija.
3. Informācija par plānoto projekta Pašvaldības budžetā būs nepieciešams paredzēt
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansējumu asenizatoru reģistra izveidei,
uzturēšanai un aktualizācijai.
4. Informācija par plānoto projekta 4.1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās
pašvaldības teritorijā
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās
tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu
pieejamību u.c.
5. Informācija par administratīvajām
5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs:
procedūrām
5.1.1. Babītes novada pašvaldības deleģēts
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs SIA “Babītes siltums”, savas
kompetences ietvaros;
5.1.2. Babītes novada pašvaldības sabiedriskās
kārtības sargi;
5.1.3. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs
tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura
nodrošinās saistošo noteikumu izpildi;
5.1.4. Saistošo noteikumu piemērošanā
attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var
vērsties Babītes novada pašvaldības kancelejā;
5.1.5. Saistošo noteikumu piemērošanā
attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas
sistēmu, reģistrāciju un kontroli var vērsties

Paskaidrojuma raksta sadaļas
6. Normatīvie akti, kuri tika izmantoti
un attiecināti saistošo noteikumu
nosacījumu izstrādē decentralizēto
kanalizācijas sistēmu pielietojumam

7. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
SIA “Babītes siltums” .
6.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums.
6.2. Likums par pašvaldībām.
6.3. Autopārvadājumu likums.
6.4. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija
noteikumi Nr.327 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas
būves”.
6.5. Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra
noteikumi Nr.34 „Par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī”.
6.6. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas
A, B, C kategorijas piesārņojošās darbības un
izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai”.
Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

