DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1.Objekta adrese ______________________________________________________
2.Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits_________________________________
3.Objektā IR/NAV (atbilstošo apvilkt) uzstādīts ūdens mērītājs ūdensapgādes patēriņa
uzskaitei
Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī ______m3
Izvadāmais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī
______m3
(Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamam ūdens patēriņa apjomam
jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā)

4.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atbilstošo pasvītrot):
4.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
4..2. septiķis ar divām vai trim 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 normatīviem aktiem;
4.3. notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre,
pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu
dūņas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
4.4. cits ____________________________________.
5.Notekūdeņu apsaimniekošana objektā tiek nodrošināta (atbilstošo pasvītrot):
5.1. līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu
nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas
sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;
5.2. līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;
5.3. pēc vajadzības pasūtot nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;
5.4. netiek nodrošināta.
6.Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais
izvešanas biežums (atbilstošo pasvītrot):
6.1.1 x mēnesī vai biežāk;
6.2.1 x divos mēnešos;
6.3.1 x ceturksnī;
6.4.1 x gadā un retāk.
7.Krājtvertnes tilpums (atbilstošo pasvītrot):
7.1.mazāk par 3 m3
7.2.3 līdz 5 m3

7.3.5 līdz 10 m3
7.4.vairāk par 10 m3
8.Regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek veikta (atbilstošo
pasvītrot):
8.1.1 x mēnesī vai biežāk;
8.2.1 x ceturksnī;
8.3.1 x gadā;
8.4.Retāk kā 1 x gadā.
9.Iepriekšējā apkope veikta____________.gada __________.
10.Pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas tīkliem tiek plānota (atbilstošo pasvītrot):
10.1.2019.gada laikā;
10.2.Līdz 2020.gadam;
10.3.Līdz 2022.gadam;
10.4.Netiek plānota.
Datums:_____________________________________________
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds un paraksts:
______________________________________________________________________

