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Būtiskākais par Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2018

Noteikumi ir saistoši:

o decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem; 

o asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem;

 Pirmreizējais iesniegums jāiesniedz līdz 2021. gada 

30. novembrim;

Detalizēti izstrādāts notekūdeņu izvešanas biežuma noteikšanas 

algoritms attiecībā uz krājtvertnēm;

Asenizatoru reģistrācijas kārtība un pienākumi.



Kā mēs to darām…



Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija

 Iesniegums + iekārtas tehniskā dokumentācija vai atbilstoša 

komersanta apliecinājums;

 Sistēmas apsekošana pirms reģistrācijas – netiek veikta;

 Paziņojums par reģistrāciju vai informatīva vēstule par 

papildus informācijas sniegšanu;

 Sistēmas atzīmēšana pašvaldības GoGIS programmā.



Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrs

 Sistēmas reģistrācijas dati;

Dati par nekustamo īpašumu, kurā atrodas DKS;

 Informācija par sistēmas īpašnieku/valdītāju;

Dati par DKS;

Dati par īpašumā esošo ūdensapgādes veidu;

 Informācija par noteikto sistēmas izvešanas biežuma 

ievērošanu.



Salaspils DKS sistēma skaitļos

 Plānotais reģistrējamo sistēmu skaits  ≈ 4000

 Uz 01.02.2021. reģistrēto sistēmu skaits  922 jeb 23%, no tām:

 NAI līdz 5m3/dnn – 159 (17%);

 Septiķi – 176 (19%);

 Krājtvertnes – 551 (60%);

 Prasībām neatbilstošas kanalizācijas sistēmas – 36 (4%).

 Apliecinājumi par DKS neesamību  26 nekustamie īpašumi

 Asenizatoru reģistrā reģistrētie asenizācijas pakalpojuma sniedzēji – 5

 Līgumi par notekūdeņu nodošanu Salaspils NAI - 15



Jautājums/problēma  risinājums

 Jautājumi par reģistrācijas iesnieguma 

aizpildīšanu  iesnieguma aizpildīšanas 

instrukcija, telefoniska konsultācija, atbilstošs komersants;

 Liels noteiktais sistēmas izvešanas reižu skaits  ūdens 

patēriņa mēraparāta uzstādīšana, DKS sistēmas maiņa;

Asenizācijas pakalpojumi  asenizatoru reģistrs;

Nekustamajā īpašumā nav DKS  Apliecinājums par DKS 

neesamību.



Kā informējam un motivējam
 Akcija – iesniegums pastkastītē;

 Informācija Paziņojumos par nekustamā īpašuma nodokli;

 Sadarbība ar blīvi apdzīvotu vietu atbildīgajām personām;

 Ar Salaspils novada Būvvaldes starpniecību;

 Individuāli paziņojumi pilsētas un ciemu iedzīvotājiem;

 Publikācijas vietējā laikrakstā, domes un 
sabiedrības mājaslapās;

 Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide.



PALDIES!


