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Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. 
panta ceturtās daļas 5. punktu vietējās pašvaldības dome izdod 

saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. 
Tā paša likuma panta piektā daļa noteic, ka vietējās pašvaldības 

dome saistošajos noteikumos var paredzēt administratīvo 

atbildību par šā panta ceturtās daļas 1., 2., 4. un 5. punktā minēto 

saistošo noteikumu pārkāpšanu. 
2. Īss projekta satura 

izklāsts 
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka: 
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības 

kārtību; 
- Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošus ciemus, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017.gada 
27.jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un šajos 

saistošajos noteikumos noteiktās prasības saskaņā ar 

1.pielikumu; 
- minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 
- prasību minimumu asenizatoriem; 
- asenizatoru reģistrācijas kārtību; 
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību; 
- decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā 

jomā; 
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 

pienākumus; 
- atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

Nav. 



uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācija 
veiks komersantu (asenizatoru) reģistrāciju un decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu uzskaiti ciemos, uz kuriem šie noteikumi 

attiecas.  
 
Augšdaugavas novada pašvaldības pagasta/pilsētas pārvaldes 

un Ilūkstes pilsētas administrācija  savā teritorijā nodrošina  
saistošos noteikumos decentralizētājam kanalizācijām 

izvirzīto prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību. 
 
Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu 

pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 

veic attiecīgās Augšdaugavas novada attiecīgās 

pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs vai Ilūkstes pilsētas 

administrācijas vadītājs. 
 
Administratīvā pārkāpuma procesa lietu izskata Augšdaugavas 

novada pašvaldības Administratīvā komisija.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Netiek paredzēta. 

 


