
4.pielikums  

Salaspils novada domes  

 (grozījumi ar 10.12.2020.saistošiem noteikumiem Nr.37/2020) 

 

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS  

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS 

 
1.   Nekustamā īpašuma adrese: 

2.   Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 

3.   Iesnieguma iesniedzējs: 

□ Nekustamā īpašuma īpašnieks (aizpilda 4. sadaļu) 

□ Nekustamā īpašuma valdītājs (īrnieks, nomnieks, tiesisks lietotājs) (aizpilda 4. un 5. sadaļu) 
 

4.   Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieku 1: 

Vārds, Uzvārds  

Korespondences 

saņemšanas adrese 
 

Kontakttālrunis  

E-pasts  
1 Informāciju norāda par visiem nekustamā īpašuma zemesgrāmatā norādītajiem īpašniekiem, uzrādot  

Zemesgrāmatu apliecību un personu apliecinošu dokumentu 
 

5.   Informācija par nekustamā īpašuma valdītāju 2: 

Vārds, Uzvārds  

Korespondences 

saņemšanas adrese 
 

Kontakttālrunis  

E-pasts  

2 Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments 

6.   Nekustamajā īpašumā esošo būvju raksturojums: (Iespējams atzīmēt vairākus būvju veidus) 

□ Vienģimeņu dzīvojamā ēka □ Daudzdzīvokļu ēka □ Nepabeigta jaunbūve 

□ Dārza māja □ Pirts □ Noliktava/angārs □ Kūts/stallis 

□ Ražošanas ēka □ Biroja ēka □ Sabiedriskā ēka □ Viesnīca, atpūtas komplekss 

□ Cits    ________ 
(lūdzam precizēt) 

7.   Nekustamajā īpašumā esošo būvju izmantošanas biežums: 

□ Izmanto pastāvīgi 

□ Izmanto vasaras sezonā 

□ Cits _________________________________ (norādīt periodu, kādā būves tiek izmantotas) 
 

8.   Kopējais personu skaits, kas uzturas nekustamajā īpašumā _________, no kurām: 

8.1. personu skaits, kuras nekustamajā īpašumā dzīvo/uzturas patstāvīgi ______________, vai 

sezonāli                         ; 

8.2. darbinieku skaits, kas pastāvīgi uzturas objektā (angāros, noliktavās, ražošanas biroju un 

sabiedriskās ēkās) _______, vidējais klientu skaits diennaktī (viesnīcās, viesu namos, atpūtas 

kompleksos) _______. 



 9. Nekustamajā īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids: 

□ Rūpnieciski izgatavotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos 

notekūdeņus novada vidē; 

□ Septiķis; 

(ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas 

sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) 

un kurš izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem) 

□ Notekūdeņu krājtvertne; 

(jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko 

tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi) 

9.1 Krājtvertnes/rezervuāra tilpums       m3. 

9.2 Krājtvertnes/rezervuāra apraksts____________________________________________ 

 

(Rūpnieciski izgatavots, paša izveidots – betona; aku grodi, cits) 

□ Cits   __ 

(Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu, piem., pārvietojamā tualete, sausā tualete, u.c.) 
 

10. Vai Jūsu rīcībā ir pieejama iekārtas izbūves un/vai tehniskā dokumentācija? 

□ ir                            □ nav 

11. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves gads _______________________________ 
                                                                                                                     (norāda mēnesi un gadu) 
 

12. Cik bieži tiek veikta iekārtas regulārā apkope: 

□ 1 x ceturksnī          □ 1x gadā                  □ retāk nekā 1x gadā 
 

13. Kad veikta pēdējā apkope?  _____________ 
(norāda mēnesi un gadu) 

 

14. Vai Jūsu rīcībā ir atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājums par decentralizētajā 

kanalizācijas sistēmā veikto apkopi / tās tehnisko stāvokli?  

□ ir                            □ nav 
15.   Nekustamajā īpašumā esošās ūdensapgādes sistēmas raksturojums: 

□ Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 

□ Vietējais ūdensapgādes urbums  □ Aka           □ Spice 

□ Cits   ________ 

(lūdzam precizēt) 
 

16. Nekustamajā īpašumā esošajā būvē/būvēs: 

16.1.    □ Ir    □ Nav    izveidota ēkas iekšējā ūdensvada sistēma; 

16.2.    □ Ir    □ Nav    izveidota ēkas iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēma; 

 

17. Vai nekustamajā īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens patēriņa 

mēraparāts? 

□ ir              □ nav 
 

18. Vai uzstādītais ūdens patēriņa mēraparāts ir verificēts? 

□ ir              □ nav 
 



19. Esošais ūdens patēriņš mēnesī               m3. 
 

20. Līdzšinējais decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu 

izvešanas biežums: 

□ 1 x mēnesī vai biežāk     □ 1x ceturksnī           □ 1 x gadā un retāk 
 

21.  Līdzšinējais izvedamo notekūdeņu vai nosēdumu apjoms gadā             m3. 
 

22.  Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana? 

□ Līgums par īpašumā esošo bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanu un 

ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu 

un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu; 

□ Ir noslēgts līgums par uzkrāto notekūdeņu regulāru izvešanu 

 
(Norādiet firmas nosaukumu, ar kuru noslēgts līgums) 

□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem 

□ Netiek nodrošināta 
 

23. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem? 
(Atbilde sniedzama tikai gadījumā, ja pastāv iespēja pieslēguma izveidei pie centralizētajiem sadzīves 

kanalizācijas tīkliem. Ar kartogrāfisko materiālu, kurā norādīti nekustamie īpašumi, kuriem ir nodrošināta 

pieslēgšanās iespēja centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, lūdzam skatīt Pašvaldības SIA “Valgums-S” 

mājaslapā  www.valgums.eu, sadaļā DK REĢISTRS) 

□ jā                                     □ nē 
 

24. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem? 
(Atbilde sniedzama tikai gadījumā, ja iepriekšējā jautājumā ir sniegta atbilde “Jā”) 

□ tuvākā gada laikā            □ tuvāko divu gadu laikā             □ Cits  ______________ 
 

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:  

□ Izbūves dokumentācijas kopija; 

□ Iekārtas tehniskās dokumentācijas kopija; 

□ Zemes gabala robežu plāns/ģenerālplāns (dokuments, kurā uzrādīta decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas atrašanās vieta); 

□ Īpašnieka pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija, ja iesniegumu paraksta persona, kas 

nav nekustamā īpašuma īpašnieks; 

□ Ūdens patēriņa mēraparāta verifikāciju apliecinoša dokumenta kopija. 
 

Papildus informācija 
Apliecinu, ka esmu informēts par savu personas datu apstrādi.  

Personas datu apstrādes pārzinis: Pašvaldības SIA "Valgums-S", Reģ. Nr. 40003369018, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, 

Miera iela 26A, LV-2169. 

Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, nekustamā īpašuma adrese) tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt Salaspils novada 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un administrēšanu. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Ministru kabineta 

noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Kontaktinformācijas (e-

pasts, kontakttālrunis un korespondences adrese) apstrādes mērķis ir klientu informēšanai un saziņas nodrošināšanai. 

Vairāk informācijas par SIA "Valgums-S" veikto personas datu apstrādi pieejama https://www.valgums.eu/index.php/privatuma-

politika 

 

Reģistrācijas iesnieguma iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu.  
 

Iesnieguma iesniedzējs:_______________________________________________________ 
                                            (datums, vārds, uzvārds un paraksts, paraksta atšifrējums) 

http://www.valgums.eu/
https://www.valgums.eu/index.php/privatuma-politika
https://www.valgums.eu/index.php/privatuma-politika
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