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2019.gada 17.janvāra Daugavpils pilsētas domes 
lēmums Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu”

2019.gada 28.janvāra Daugavpils pilsētas domes 
«Līgums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistra izveidi»  ar SIA “Daugavpils ūdens”



2019.gada 28.jūnija Daugavpils pilsētas domes 
saistošie noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Daugavpils pilsētā”

Saistošie noteikumi nosaka:

vdecentralizētās kanalizācijas sistēmu (turpmāk – DKS) 
reģistrācijas kārtību

vdecentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību
vDKS kontroles un uzraudzības kārtību
vprasības asenizatoriem un asenizatoru reģistrācijas kārtību

vatbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem



v DKS reģistra izveide un uzturēšana
v DKS notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu

attīrīšanas iekārtās (turpmāk – NAI)
v DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un apstrādes

maksas pakalpojumu sniegšana + cenu noteikšana,
pamatojoties uz notekūdeņu piesārņojuma pakāpi un
pakalpojuma sniegšanas vietu (apkalpošanas zonu)

SIA «Daugavpils ūdens» uzdevumi



DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana /

Piesārņojošo vielu koncentrācijas noteikšana

Lai noteiktu piesārņojošo vielu 
koncentrāciju DKS objektos, 
uzņēmuma laboratorija veica 
DKS notekūdeņu testēšanu 
piesārņojošo vielu 
koncentrācijas noteikšanai.



Pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, DKS notekūdeņi 
pēc  izcelsmes un piesārņojošo vielu koncentrācijas tika 
sadalīti kategorijās. 

Lai nodrošinātu bezavārijas NAI ekspluatāciju, 
koncentrētas DKS notekūdeņus ir nepieciešams atšķaidīt 
līdz Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.40 
«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā» 2.pielikuma 
prasībām, kas bija par pamatu kategoriju sadalījumam.

DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana / 

DKS notekūdeņu kategorijas noteikšana



Sākotnējs DKS notekūdeņu sadalījums kategorijās
1.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuri pilnībā atbilst piesārņojuma
līmenim atbilstoši 25.10.2017. saistošo noteikumu Nr.40 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā” (turpmāk - Noteikumi) prasībām.

2.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz
Noteikumu prasības, bet nepārsniedz prasības vairāk par 5 reizēm ieskaitot. Aprēķins tiek
veikts pēc vidējā 2.5 kārtējā piesārņojuma līmeņa.

3.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz
Noteikumu prasības vairāk par 5 reizēm, bet nepārsniedz prasības vairāk par 10 reizēm
ieskaitot. Aprēķins tiek veikts pēc vidējā 7.5 kārtējā piesārņojuma līmeņa.

4.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz
Noteikumu prasības vairāk par 10 reizēm, bet nepārsniedz prasības vairāk par 15 reizēm
ieskaitot. Aprēķins tiek veikts pēc vidējā 12.5 kārtējā piesārņojuma līmeņa.

5.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz
Noteikumu prasības vairāk par 15 reizēm, bet nepārsniedz prasības vairāk par 20 reizēm
ieskaitot. Aprēķins tiek veikts pēc vidējā 17.5 kārtējā piesārņojuma līmeņa.

6.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz
Noteikumu prasības vairāk par 20 reizēm, bet nepārsniedz prasības vairāk par 25 reizēm
ieskaitot. Aprēķins tiek veikts pēc vidējā 22.5 kārtējā piesārņojuma līmeņa.

7.kategorija – decentralizētās kanalizācijas notekūdeņi, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz
Noteikumu prasības vairāk par 25 reizēm, bet nepārsniedz prasības vairāk par 30 reizēm
ieskaitot. Aprēķins tiek veikts pēc vidējā 27.5 kārtējā piesārņojuma līmeņa.



DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana / 

DKS notekūdeņu pieņemšanas pieredze

Pēc uzņēmuma DKS notekūdeņu pieņemšanas pieredzes un
kanalizācijas attīrīšanas septisko dūņu pieņemšanas mezgla
atšķaidīšanas iespējām tika pieņemts lēmums sadalīt DKS
notekūdeņus divas kategorijās:

1.kategorija – sadzīves notekūdeņi
2.kategorija – ražošanas notekūdeņi



1. kategorija tiek piemērota:
1.1. DKS notekūdeņiem, kas savākti no fiziskai personai 
piederoša objekta un atbilst sadzīves notekūdeņu 
parametriem (objektā netiek veikta saimnieciskā darbība 
vai ražošana)
1.2. DKS notekūdeņiem, kas savākti no juridiskai personai 
piederoša objekta, ja objekta netiek veikta ražošana un 
rodas tikai sadzīves notekūdeņi

2. kategorija tiek piemērota:
2.1. DKS notekūdeņiem, kas savākti no juridiskai personai 
piederoša objekta, kurā komercdarbības rezultātā rodas 
ražošanas notekūdeņi

DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana / 

DKS notekūdeņu kategorijas piemērošana



Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir noteiktas sekojošās DKS 
notekūdeņu atsūknēšanas apkalpošanas zonas:
1.zona: 
Daugavpils pilsētas mikrorajoni Centrs, Esplanāde, Dzelzceļnieks, Gajoks, Čerepova, 
Grīva, Cietoksnis, Jaunbūve;
2.zona:
Daugavpils pilsētas mikrorajoni Ezermala, Niderkūni, Ligiņiški, Vecā Forštate, Jaunā 
Forštate, Judovka, Ruģeļi, Dzintari, Ķīmija, Kalkūni (Daugavpils pilsētas teritorija);
3.zona:
Daugavpils pilsētas mikrorajoni Viduspoguļanka, Vizbuļi, Vecstropi (Daugavpils 
pilsētas teritorija), Jaunie Stropi, Mežciems, ciemi Maļutki, Mičurinietis, Daugava, 
Celtnieks, Sīkumi, Peski;
4.zona:
Daugavpils pilsētas mikrorajons Mazie Stropi;
5.zona:
Daugavpils pilsētas mikrorajons Križi.

DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana / 

Apkalpošanas zonas



DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana / 

Apkalpošanas zonas



Nosaukums

Summa atbilstoši noteiktajai apkalpošanas zonai
(EUR ar PVN)

1.zona 2.zona 3.zona 4.zona 5.zona
DKS notekūdeņu 
atsūknēšana ar 
asenizācijas mašīnu 
Volvo

24,82 30,33 38,08 49,84 65,19

DKS notekūdeņu 
atsūknēšana ar 
kombinēto kanālu 
mazgājamo mašīnu 
Scania

42,98 49,76 59,27 73,71 92,57

DKS notekūdeņu atsūknēšanas cena*
* Pakalpojuma cena par 1 specializēts mašīnas braucienu. Atsūknēto DKS 

notekūdeņu apjoms, pieņemšanas NAI un apstrādes cena nav šīs kalkulācijas 
sastāvdaļa



DKS notekūdeņu pieņemšanas un apstrādāšanas cena, 1m3

* DKS notekūdeņu piesārņojuma kategorija ir noteikta līgumā

DKS notekūdeņu pieņemšanas un apstrādes 
maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana  

Nosaukums
Summa atbilstoši noteiktajai piesārņojuma 

kategorijai*, EUR ar PVN

1.kategorija 2.kategorija

1 m3 DKS notekūdeņu 
pieņemšana un apstrāde 0,50 6,27



DKS notekūdeņu pieņemšana /
kanalizācijas attīrīšanas iekārtas septisko dūņu 

pieņemšanas sūknētavā
DKS notekūdeņi tiek izkrauti no asenizācijas 
automašīnām septisko dūņu pieņemšanas 
sūknētavā un tiek mērīti ar plūsmas 
mērītāju. Pirms nokļūšanas pieņemšanas 
rezervuārā lielizmēra daļiņas, piemēram, 
akmeņi u.tml., tiek aizturētas notekūdeņu 
ieplūdes blokā. Pirms pārsūknēšanas uz 
attīrīšanu DKS notekūdeņi tiek atšķaidīti ar 
tehniskiem ūdeņiem pēc nepieciešamības 
(atkarībā no atvesto DKS notekūdeņu 
apjomu  līdz 12.5 reizēs). Rezervuārā atrodas 
mikseri, kurš samaisa DKS notekūdeņus ar 
tehniskiem ūdeņiem. Rezervuāra 
atsūknēšana notiek automātiskajā režīmā uz 
pirmsattīrīšanas bloku, kurā atšķaidīti DKS 
notekūdeņi sajaucās ar ienākošiem uz NAI 
notekūdeņiem. 





1. DKS notekūdeņu atsūknēšanas apkalpošanas zonas
2. DKS notekūdeņu apjoms, m3
3. DKS notekūdeņu piesārņojuma pakāpe (kategorija)

DKS notekūdeņu atsūknēšanas, pieņemšanas un 
apstrādes maksas pakalpojumu cenu aprēķināšana



Paldies par uzmanību!
SIA «Daugavpils ūdens»
www.daugavpils.udens.lv


