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Saistošie noteikumi Nr. 16/2010

Noteikumi par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu
pašvaldības kanalizācijas tīklā
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu
un 43.panta pirmās daļas 11. punktu

1. Lietoto terminu skaidrojums
1.1. Notekūdeņi − ražošanas notekūdeņi, saimnieciskie notekūdeņi, kas radušies
publiskās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās; lietus notekūdeņi, kas tiek novadīti
pašvaldības kanalizācijas tīklos.
1.2. Pakalpojumu sniedzējs − komersants, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus
ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē.
1.3. Kanalizācijas pakalpojumu lietotājs − juridiska persona, kas izmanto pakalpojumu
sniedzēja nodrošinātos kanalizācijas pakalpojumus.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Noteikumi nosaka obligātas prasības visām juridiskām personām, kas ir kanalizācijas
pakalpojumu lietotājas un kas novada notekūdeņus pašvaldības kanalizācijas tīklos.
2.2. Ķekavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji (turpmāk
tekstā − Pakalpojumu sniedzējs) kontrolē noteikumu prasību ievērošanu.
3. Pašvaldības kanalizācijas tīklā novadāmo notekūdeņu raksturojums
3.1. Pašvaldības kanalizācijas tīklā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
3.1.1. Ķekavas pagastā - saskaņā ar Rīgas domes 2002.gada 2. jūlija noteikumiem Nr.22
”Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā” un 1. pielikumu
noteiktajām prasībām, Baložu pilsētā un Daugmales pagastā- saskaņā ar 2. pielikumu;
3.1.2. kuri nenodara kaitējumu pagasta kanalizācijas tīklam un būvēm;
3.1.3. kuri nav bīstami pašvaldības kanalizācijas tīklus apkalpojošā personāla veselībai;

3.1.4. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var novadīt pašvaldības kanalizācijas tīklos,
un, kuru attīrīšana ir iespējama bioloģiskās attīrīšanas iekārtās un kuri atbilst šādām
prasībām:
3.1.4.1. temperatūra nepārsniedz 40o C;
3.1.4.2. pH ir robežās no 6,5 līdz 9,0;
3.1.4.3. piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz daudzumu, kas norādīts noteikumu
pielikumā.
3.2.Pašvaldības kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kas satur:
3.2.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu
maisījumu rašanos pašvaldības kanalizācijas tīklā;
3.2.2. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV) un citas
piesārņojošās vielas virs Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2 minētās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas;
3.2.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu
(sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
3.2.4. radioaktīvas vielas;
3.2.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis (lielos apjomos) un citas vielas,
kas var veicināt pagasta kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
3.2.6. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus;
3.2.7.naftas produktus:
3.2.8. eļļas un taukus daudzumos, kuri var veicināt tīklu aizsērēšanu;
3.2.9. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml.
4. Notekūdeņu novadīšanas kontrole
4.1. Kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem jāievēro šādas prasības:
4.1.1. jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana un to savlaicīga izvešana;
4.1.2. pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma jebkurā diennakts laikā, jāatļauj
pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem iepazīties ar kanalizācijas pakalpojumu lietotāja
kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt šo noteikumu prasību izpildi;
4.1.3.jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam kanalizācijas pakalpojumu lietotāja
ūdenssaimniecības pasi vai ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī visi
nepieciešamie aprēķini un dati;
4.1.4. nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma
rašanos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā.
4.2. Pakalpojumu sniedzējs nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas vietas (kontrolakas)
atbilstoši kanalizācijas tīklu shēmai, saskaņojot to ar kanalizācijas Pakalpojumu lietotāju.
4.3. Pakalpojumu sniedzējs nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un
kārtību atbilstoši analīžu nepieciešamībai un tehniskajām iespējām.
4.4. Pakalpojumu sniedzējs nosaka, kādas piesārņojošās vielas tiks noteiktas notekūdeņu
ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu.
4.5. Notekūdeņu ķīmiskās analīzes veic notekūdeņu kontroles laboratorija.
4.6. Kanalizācijas pakalpojumu lietotājam ir tiesības noņemt paralēlu paraugu atbilstoši
notekūdeņu noņemšanas metodikai un veikt analīzes neatkarīgā akreditētā laboratorijā.

4.7. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei, bet ne
ilgāk kā 3 mēnešus.
4.8. Pakalpojumu sniedzējs veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz
kanalizācijas Pakalpojumu lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
4.8.1. likvidēti iemesli, kas rada palielinātu piesārņojošo vielu daudzumu notekūdeņos;
4.8.2. samaksāts par atkārtotas notekūdeņu analīzes veikšanu;
4.8.3. Par notekūdeņu, kuros piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz noteikto normu
(Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2) novadīšanu novada kanalizācijas tīklā, kanalizācijas
pakalpojumu lietotājam Pakalpojumu sniedzējs aprēķina dabas resursu nodokli saskaņā ar
„Dabas resursu nodokļa likuma” 5. pielikumu.
4.8.4. Nodoklis tiek aprēķināts, ņemot vērā piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos
un mēneša laikā novadīto notekūdeņu daudzumu. Nodoklis tiek aprēķināts par 3 mēnešiem,
pamatojoties uz vienas pārbaudes analīžu rezultātiem.
4.8.5. Ja tiek konstatēts, ka piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos pārsniedz noteikto
normu, kanalizācijas pakalpojumu lietotājs samaksā par veiktajām analīzēm un par papildus
veiktajiem darbiem notekūdeņu attīrīšanai.
5. Maksas aprēķināšana par notekūdeņu novadīšanu
pašvaldības kanalizācijas tīklā
5.1. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs par notekūdeņu novadīšanu pašvaldības
kanalizācijas tīklā tiek apstiprināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas lēmumu
5.2. Ja Pakalpojumu lietotāja vainas dēļ Pakalpojumu sniedzējam tiek aprēķināts dabas
resursu nodoklis par virsnormatīvo ūdeņu piesārņojumu, tad Pakalpojumu lietotājs apmaksā
Pakalpojumu sniedzējam radītos zaudējumus saskaņā ar līgumu starp Pakalpojumu lietotāju
un Pakalpojumu sniedzēju.
5.3. Ja tiek konstatēts, ka piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos pārsniedz noteikto
normu, kanalizācijas pakalpojumu lietotājs samaksā par veiktajām analīzēm.
6. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
6.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir
paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu.
6.2. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
6.2.1.Ķekavas novada pašvaldības policijas darbinieki;
6.2.2.Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis.
6.3.Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu
lietā pieņem Ķekavas novada domes Administratīvā komisija.
6.4.Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par Pakalpojumu sniedzēja sniegto pakalpojumu
kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Ķekavas novada
pašvaldības izpilddirektoram.

7. Citi nosacījumi
7.1.Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ķekavas pagasta padomes saistošie
noteikumi Nr. 5/2008 „Noteikumi par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu
pagasta kanalizācijas tīklā”
7.2. Līdz jaunā tarifa apstiprināšanai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, Baložu
pilsētā ir spēkā ar Rīgas rajonu pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu
noteiktais tarifs un Ķekavas pagastā ar Baložu pilsētas, Olaines pilsētas, Olaines pagasta,
Mārupes pagasta un Salaspils novada Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu noteiktais
tarifs.
7.3.Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas
novads”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Ķekavas novada
pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads”.

Domes priekšsēdētājs:

R.Jurķis

