


Esošas situācijas apzināšana
� Uzsākot  reģistrācijas procesu bija plānots, ka reģistrā 

būs jāreģistrē ~ 750 adrešu
� Veicot apbūves  apsekošanu dabā, reģistrā  iekļaujamo 

adrešu skaits samazinājās līdz 596,  no kurām 160 ir 
neapdzīvotas ēkas

� Reģistrā iekļaujamo adrešu skaits uz 2021. gada beigām 
-436 apbūvētas un apdzīvotas teritorijas
*Attiecas uz teritoriju, kas Ventspils Teritoriālajā plānojumā ir paredzētas kā dzīvojamā un 
darījumu iestāžu un rūpnieciskās apbūves teritorija.  Neietver dārzkopības kooperatīvu 
teritorijas.
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Pubilcititāte
� 6 raksti par DKS reģistrāciju vietēja laikrakstā
� 7 TV sižeti Kurzemes televīzijā
� 14 ziņas gan mājaslapā www.udeka.lv, gan portālā 

www.ventspils.lv
� 2021. gadā bijušas 4 informatīvas ziņas radio (TOP radio, 

Kurzemes radio, SWH+);
� Regulāri atgādinājumi sociālajā tīklā Facebook
� Nosūtīti 830 aicinājumi veikt īpašumā esošo DKS 

reģistrāciju;

http://www.udeka.lv
http://www.ventspils.lv/


Reģistrācijas progress
� Reģistrētas reģistrā 218 adreses jeb 50%
� Vēl jāreģistrē 218 adreses
� no kuram 28 ir izteikuši gatavību pieslēgties 

centralizētai kanalizācijai
� Sākotnēji reģistrācija atteikta 55 adresēm ,  20 ir 

sakārtojušas un veikušas atkārtotu reģistrāciju,  vai arī 
pieslēgušās  centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.



Iespējas pieslēgties centralizētai kanalizācijai
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Ventspils valstspilsētas asenizātoru reģistrs
N.p.k. Asenizatora nosaukums Asenizatora 

kontaktinformācija
Reģistrācijas datums Reģistrācijas 

termiņš 
Centralizētās kanalizācijas sistēmas 
speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieka, 
valdītāja vai turētāja nosaukums

1 Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 
(reģ.nr.41203000983) (pakalpojuma 
sniegšana ar transportlīdzekli - valsts 
reģistrācijas Nr. VU-67,EZ-6742, KN-8799)

Talsu iela 65, Ventspils, LV-
3602,www.udeka.lv,tālr.: 
63661495,e-pasts: 
udeka@ventspils.lv

29.05.2019. 13.12.2021. -Pašvaldības SIA 
"ŪDEKA"(reģ.nr.41203000983)

2 SIA “TOI TOI Latvija” (reģ.nr.40003673092) 
(pakalpojuma sniegšana ar transportlīdzekli -
valsts reģistrācijas Nr. HH-8696, JN-7569, KE-
4347, AF-675, FF-675, KL-9762, HC-530, KU-
4337, KV-1014, FN-675, LK-4218, LK-4308, 
JU-675, GP-675, DA-675, DV-675, LM-675, 
BD-675, LG-675, LT-675)

Matrožu iela 7A, Rīga, LV-
1048,www.toitoi.lv,tālr.: 
67577777,e-pasts: 
info@toitoi.lv

17.11.2021. 31.01.2022 Pašvaldības SIA 
"ŪDEKA"(reģ.nr.41203000983)

3 Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas 
kombināts” (reģ.nr.41203001052) 
(pakalpojuma sniegšana ar transportlīdzekli -
valsts reģistrācijas Nr. PO-3168; FB-7459)

Pils iela 12, Ventspils, LV-
3601,www.vlk.lv,tālr.: 
63622747,e-pasts: 
vlk@ventspils.lv

14.08.2020 16.08.2025 Pašvaldības SIA 
"ŪDEKA"(reģ.nr.41203000983)

4 SIA "Jakubini" (reģ.nr.40103235712) 
(pakalpojuma sniegšana ar transportlīdzekli -
valsts reģistrācijas Nr. LK-3964)

Vecā Biķernieka iela 27-3, 
Rīga, LV-1079, 
www.jakubini.lv, tālr. 
22030130, 67186434,e-pasts: 
jakubini@inbox.lv

08.09.2020 06.11.2028 Pašvaldības SIA 
"ŪDEKA"(reģ.nr.41203000983)

5 SIA "August Latvia Serviss" 
(reģ.nr.40103760748) (pakalpojuma 
sniegšana ar transportlīdzekli - valsts 
reģistrācijas Nr. MG-6838)

Sliežu iela 7, Rīga, LV-
1005,www.august.lv,tālr.: 
20010699,e-pasts: 
info@august.lv

04.09.2020 11.05.2030 Pašvaldības SIA 
"ŪDEKA"(reģ.nr.41203000983)



Notekūdeņu pieņemšanai no asenizātoriem izbūvēts 
konteinertipa pieņemšanas punkts



Lietotāju kontrole
DKS reģistra izveidi uzturēšanu un kontroli regulē Ventspils pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr:5 no 2019. gada. 14. marta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”

77. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:
77.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas fakta apliecinošo 

attaisnojuma dokumentu esamību un minimālā biežuma notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām ievērošanu;

77.2. saskaņojot ar īpašnieku, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā 
nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei;

77.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, 
nepieciešamības gadījumā veicot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes 
rezultātiem;



96. Kontrolēt noteikumu izpildi ir tiesīgi:
96.1. pakalpojumu sniedzējs;
96.2. Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.
97. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ventspils pilsētas pašvaldības 
policija.
(Ventspils pilsētas domes 14.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)
98. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ventspils pilsētas domes 
Administratīvā komisija.

*Par noteikumu 16., 25., 29., 30., 37., 38., 76., 79., 80., 102. punktā noteikto prasību pārkāpumiem 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām 
personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

https://likumi.lv/ta/id/313106-grozijumi-ventspils-pilsetas-domes-2019-gada-14-marta-saistosajos-noteikumos-nr-5-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-l...


Paldies par uzmanību.


