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KULDĪGĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2012/18
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes
2012.gada 30.augusta
sēdes lēmumu
(prot. Nr.11, p.8.)

SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KRĀJREZERVUĀRU IZBŪVES, REĢISTRĀCIJAS UN
LIETOŠANAS NOTEIKUMI KULDĪGAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves,
reģistrācijas un lietošanas kārtību Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā un pagastu ciemu teritorijās un to uzdevums ir:
1.1. novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem;
1.2. nodrošināt notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā
pieņemšanas punktā;
1.3. nodrošināt plānotu (regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu attīrīšanas iekārtās,
lai novērstu pēkšņu notekūdeņu sastāva pasliktināšanos attīrīšanas iekārtās.
2. Noteikumi ir saistoši fiziskām vai juridiskām personām Kuldīgas novada administratīvajā
teritorijā.
3. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. Klients – krājrezervuāra īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs vai viņu
pilnvarota juridiska vai fiziska persona.
3.2. Krājrezervuārs – jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas rezervuārs, kurā uzkrājas
neattīrīti notekūdeņi.
3.3. Lokālās attīrīšanas iekārtas – rūpnieciski vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas
(septiķi, grants filtri, u.c) un kanalizācijas tīkls, kurš nav pievienots pilsētas
kanalizācijas tīklam.
3.4. Pieņemšanas punkts – speciāli izbūvēta vieta sadzīves kanalizācijas notekūdeņu
izvešanas automašīnu tukšošanai.
3.5. Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves
darbību dēļ.
3.6. Izvedējs – Kuldīgas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotājs vai
uzņēmums, kuram ir līgums ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotāju.

3.7. Apsaimniekotājs - Kuldīgas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu apsaimniekotājs.
4. Kuldīgas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu Apsaimniekotāji ir:
4.1. SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” - uzņēmums, kura īpašumā ir Kuldīgas pilsētas un/vai
pagastu kanalizācijas maģistrālie ielu cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un
kanalizācijas sūkņu stacijas;
4.2. Kuldīgas novada pagastu pārvaldes.
II Krājrezervuāru izbūves un reģistrācijas kārtība
5. Krājrezervuāriem jābūt izbūvētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem
būvnormatīviem.
6. Par krājrezervuāru tehnisko stāvokli ir atbildīgs Klients.
7. Klientam līdz 2012. gada 31.decembrim ir jāreģistrē krājrezervuārs pie Apsaimniekotāja un
jānoslēdz līgums ar Izvedēju par notekūdeņu izvešanu un attīrīšanu.
8. Ja vienam krājrezervuāram pievienotas vairākas individuālas mājas, tad katras mājas
īpašnieks slēdz atsevišķu līgumu.
9. Līdz 2013.gada 30.jūnijam esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem
jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju to atbilstība normatīvajiem aktiem; ja tie nav atbilstoši, tad
jāveic to rekonstrukcija vai jāizbūvē jauns krājrezervuārs.
10. Visiem ēku īpašniekiem, kuriem nav krājrezervuāru, lokālo attīrīšanas iekārtu un kuru ēkas
nav iespējams pieslēgt centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir pienākums izbūvēt
krājrezervuārus līdz 2013.gada 30.jūnijam.
11. Vietās, kur ir iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (ja tie izbūvēti gar
ielu, kas pieguļ zemesgabalam), jaunu krājrezervuāru izbūvēšana ir aizliegta.
12. Sākot ar 2012.gada 31.decembri jaunizbūvēto krājrezervuāru izbūve un nodošana
ekspluatācijā jāsaskaņo ar Apsaimniekotāju.
13. Sākot ar 2012.gada 31.decembri Izvedējiem jānoslēdz līgums ar Apsaimniekotāju par
notekūdeņu pieņemšanu.
III Notekūdeņu kvalitātes prasības krājrezervuāros
14. Notekūdeņu kvalitātei krājrezervuāros jāatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām, kādas
noteiktas Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos un kuri nesatur
bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus
oksidētājus, viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus
produktus, piemēram – krāsas, eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).
15. Izvedējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:
15.1.
tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
15.2.
tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko izvedējam ir
tiesības uzlikt par pienākumu klientam iztīrīt krājrezervuāru no mehāniskajiem
piemaisījumiem ar saviem līdzekļiem un paša spēkiem.
16. Krājrezervuāru izvešanas atteikuma gadījumā Klientam 1 (viena) mēneša laikā ir jāuzrāda
Apsaimniekotājam dokuments, kas apliecina tiesisku un normatīviem atbilstošu notekūdeņu
kvalitātes prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.
IV Krājrezervuāru satura izvešana
17. Krājrezervuāru satura izvešanu veic Izvedējs.
18. Krājrezervuāru izved pēc Klienta pieprasījuma, ņemot vērā krājrezervuāra tilpumu un ūdens
patēriņu, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
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19. Krājrezervuāru izvešanas laiks ir jāsaskaņo ar Izvedēju.
20. Notekūdeņus drīkst iepludināt kanalizācijas tīklos speciāli šim nolūkam ierīkotā
pieņemšanas punktā tikai Izvedējs.
21. Izvedējam jānoslēdz līgums ar Apsaimniekotāju par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu.
V Krājrezervuāru satura izvešanas apmaksas kārtība
22. Par krājrezervuāru izvešanu Klienti maksā Izvedējam.
23. Apmaksas apmēru un kārtību nosaka Klienta un Izvedēja savstarpējais līgums.
VII Kontrole un atbildība
24. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta atbildība
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un apmērā.
25. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.
26. Tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir pašvaldības policijai un valsts
policijai.
27. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas.
VIII Noslēguma jautājumi
28. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kuldīgas novada vēstis” un
ievietoti pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv.
29. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa
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Saistošo noteikumu Nr. 2012/18
„SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KRĀJREZERVUĀRU IZBŪVES, REĢISTRĀCIJAS UN
LIETOŠANAS NOTEIKUMI KULDĪGAS NOVADĀ”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Norādāmā informācija
Kuldīgas novadā nav bijuši saistošie noteikumi par no notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas kārtību. Lai
sakārtotu jautājumus, kas saistīti ar notekūdeņu uzkrāšanu un izvešanu,
nepieciešams noteikt atbilstošu kārtību
Saistošie noteikumi nosaka notekūdeņu krājrezervuāru izbūves,
reģistrācijas un lietošanas kārtību Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā un pagastu ciematu teritorijās un to
uzdevums ir: novērst grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves
notekūdeņiem; nodrošināt notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklos
speciāli šim nolūkam ierīkotā pieņemšanas punktā; nodrošināt plānotu
(regulāru) notekūdeņu izvešanu un novadīšanu attīrīšanas iekārtās, lai
novērstu pēkšņu notekūdeņu sastāva pasliktināšanos attīrīšanas
iekārtās.

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem, pagastu
pārvalžu vadītājiem

Domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa
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