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Kāds ir mūsu noteiktais mērķis?

Salaspils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5/2018

«Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Salaspils novada pašvaldībā*» 1.pielikums nosaka:

Saistošo noteikumu prasības neattiecas uz šādām pašvaldības teritorijas 

plānojumā noteiktās funkcionālās zonās esošām teritorijām:

 mežu teritorijas (M);
 lauksaimniecības teritorijas (L);
 ūdeņu teritorijas (Ū);
 turpmākās plānošanas teritorijas (dzelzceļa un autoceļu attīstībai).

*stājas spēkā 08.09.2018., pēdējie – 3.grozījumi, stājas spēkā 03.02.2021.

https://www.valgums.eu/images/file/SN5_2018_K.pdf




Plānotais pret sasniegto...

Pēc mūsu aplēsēm, DKS reģistrā būtu jābūt iekļautām aptuveni 4000
zemes vienībām un tajā esošajām decentralizētās kanalizācijas 
sistēmām

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un sistēmu 
reģistrācija uzsākta - 02.04.2019.

Kopējais saņemto Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrācijas 
iesniegumu/Apliecinājumu par DKS neesamību skaits – 1152 (dati uz 
19.11.2021.)
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Saņemto iesniegumu skaits pa gadiem



2893; 72%

1152; 28%

Uz 19.11.2021. saņemto iesniegumu skaits pret plānoto

Vēl nereģistrēto DKS skaits

Saņemto iesniegumu skaits



Ko mēs reģistrējam?

 Rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē;

Kompaktas notekūdeņu attīrīšanas stacijas,
kurās novadītie notekūdeņi tiek attīrīti ar

baktēriju un mikroorganismu palīdzību,
kuri pārtiek no notekūdeņos esošajām 

organiskajām vielām.



Ko mēs reģistrējam?

 Septiķus;
Trīskameru vai divkameru tvertnes, caur kuru

nodalījumiem paštecē plūst notekūdens un notiek 
nosēdumu izgulsnēšanās, pēc tam ūdens tiek aizvadīts

uz infiltrācijas lauku, kur tas plūst cauri infiltrācijas 
caurulēm un tiek iesūcināts infiltrācijas slānī.



Ko mēs reģistrējam?

 Notekūdeņu krājtvertnes

Jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai 
izsmeļamā bedre, kurās uzkrājas neattīrīti 
notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai 
kanalizācijas sistēmu atkritumi.

 Cita veida sistēmas, kas neatbilst nevienam no iepriekš 
minētajiem sistēmu veidiem («sirsniņ-mājiņas» bez 
krājtvertnes, u.tml.)
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Reģistrēto DKS sadalījums pa to veidiem

Krājtvertnes

Krājtvertnes līdz 50l

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Septiķis

Cits-tualete



Nākotnes izaicinājumi

Kā uzrunāt un motivēt atlikušos 72% nekustamo īpašumu īpašnieku, lai to 
īpašumos esošās DKS tiktu iekļautas reģistrā?

Kā motivēt reģistrēto DKS īpašniekus ievērot sistēmu ekspluatācijai noteiktās 
prasības – izvešanas reižu skaitu un veicināt prasībām neatbilstošu sistēmu 
sakārtošanu?

Kā izveidot veiksmīgu un uz kopēju rezultātu sasniegšanu vērstu sadarbību ar 
pārējām saistošo noteikumu ievērošanas kontrolē iesaistītajām iestādēm?

Kā reģistra uzturētājam pārliecināties par reģistrācijas iesniegumos iekļauto ziņu 
patiesumu?



PALDIES!


