
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese

2. Kadastra numurs

3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

4.1. ūdens patēriņš mēnesī m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņunogulšņu apjoms mēnesī m3

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m³/diennaktī.

 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur
speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kura izbūvēta atbilstoši būvniecību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem.

Notekūdeņu krājtvertne (jebkāda noslēgta tvertne), kurā  uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas vai kanalizācias sistēmu atkritumi.

Cits.

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par esošo NAI apkalpošanas un eksplutācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai 
līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu atkritumu izvešanu.

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu.

Pēc vajadzības pasūtu pakalpojumus komersantam.

Netiek nodrošināta.

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums

8. Krājtvertnes tilpums
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Ir Nav

1 reizi mēnesī vai biežāk. 1 reizi 2 mēnešos.

1 reizi ceturksnī. 1 reizi gadā un retāk.

< 3m³

5 līdz 10 m³

3 līdz 5 m³

> 10 m³



9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām?

10. Vai ir iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam?

11. Ja ir iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam, vai plānojat pieslēgties?

(Uz jautājumu jāatbild, ja ir sniegta pozitīva atbilde uz 10. jautājumu.)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja

• vārds, uzvārds

• elektroniskais pasts

• tālruņa numurs

Aizpildīšanas datums (formātā dd.mm.gggg)

Personiskais paraksts*

* Paraksts un datums nav nepieciešams, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu.

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

Iekārtas izbūves dokumentācijas kopija

Iekārtas tehniskās dokumentācijas kopija

Zemes gabala robežu plāns vai ģenerālplāns

Citi dokumenti

Aizpildot apliecinājumu, ierakstiet prasīto informāciju atbilstošajos laukumos vai atķeksējiet
atbilstošos lodziņus! Pēc apliecinājuma aizpildīšanas varat to izdrukāt, parakstīt un nosūtīt pa
pastu vai arī saglabāt aizpildīto datni, to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt pa

elektronisko pastu.

Juridiskais  pamatojums  fizisko  personu  datu  apstrādei  ir  datu  apstrādes  pasākumu  veikšana  pēc  datu
subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas kā arī, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs
vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības
regulas  ((ES)  2016/679;  turpmāk regula),  6.panta 1.daļas  b)  un c)  apakšpunktiem,  saskaņā ar  Latvijas
Republikas tiesību aktiem un SIA "Skrīveru saimnieks" privātuma politiku, publicēta https://skriveri.lv/wp-
content/uploads/2019/01/PrivatumaPolitika_web.pdf.
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1 reizi mēnesī.

1 reizi gadā.

1 reizi ceturksnī.

Retāk kā 1 reizi gadā.

Ir Nav

Plānoju Neplānoju
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