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Saistošie noteikumi Nr. 1
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 8.§),
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 29.11.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 19.§)
un Ludzas novada domes 27.12.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 30.§)
Grozījumi Ludzas novada domes
2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Ludzas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta ceturto daļu

Veikt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Ludzas novadā”:
Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu un izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
“Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu, Ministru
kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu”
1. Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību,
minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai un prasību minimumu asenizatoram;”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.6.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“1.6. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām attiecas šajos
saistošajos noteikumos noteiktās prasības”
3. Izteikt IX.nodaļu jaunā redakcijā:
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“IX. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
87. Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Ludzas novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
87.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
87.2. septiķus;
87.3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas,
fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.
88. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības, vides aizsardzības un šo
noteikumu prasībām un par saviem līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un remontu.
88.¹ Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un
videi, šo noteikumu 88.punktā minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs
par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu nodošanas
regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma
lietotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
88². Vietās, kur saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, ir ierīkojamas centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir
aizliegta.
89. Notekūdeņus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ludzas novada Ludzas pilsētas
administratīvajā teritorijā pieņem, izved un attīra SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" vai cits
Pakalpojuma sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" par
notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu, kā arī saņemtas nepieciešamās atļaujas komercdarbības
nodrošināšanai no attiecīgām valsts un pašvaldības iestādēm un tas spēj nodrošināt savākto sadzīves
kanalizācijas notekūdeņu pārvadāšanu ar specializēto transportu.
89.¹ Notekūdeņus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Ludzas novada ciemu
administratīvajās teritorijās pieņem, izved, attīra un uzskaita attiecīgā pagasta pārvalde vai cits
Pakalpojuma sniedzējs, kuram ir noslēgts līgums ar attiecīgo pagasta pārvaldi par notekūdeņu
pieņemšanu un attīrīšanu, kā arī saņemtas nepieciešamās atļaujas komercdarbības nodrošināšanai no
attiecīgām valsts un pašvaldības iestādēm un tas spēj nodrošināt savākto sadzīves kanalizācijas
notekūdeņu pārvadāšanu ar specializēto transportu.
90. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" patstāvīgi un attiecīgā pagasta pārvalde sadarbībā
ar Ludzas novada pašvaldības vides inženieri nodrošina:
90.1. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra
uzturēšanu;
90.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to
transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas
kontroli;
90.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
biežuma kontroli un uzraudzību;
90.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas
kontroli;
90.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.
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91. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" un attiecīgā pagasta pārvalde, Ludzas novada
pašvaldības vides inženieris ir tiesīgi:
91.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu
attaisnojuma dokumentu esamību;
91.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai,
tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
91.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību,
nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes
rezultātiem;
91.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
91.¹ Ludzas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” vai attiecīgās pagasta pārvaldes komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(NAI).
92. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu
formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir
mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo
līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš
mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus
par faktisko ūdens patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā
reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu
formulu:
Ig = MxI, kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
92.¹ Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek
izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem
vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar
noteikumos norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu
mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē
neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim
nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek
izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura
rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā
ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens
patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto šo
noteikumu 92.punktā noteikto ūdens patēriņa normu.
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92². Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam (asenizatoram) jāatbilst sekojošām
prasībām:
92².1. jāreģistrējas pašvaldībā, iesniedzot reģistrācijas iesniegumu (3.pielikums);
92².2. jānoslēdz līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (pieņemšanas vietas)
īpašnieku/valdītāju;
92².3.
jāpārvadā decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim
nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
92².4. līdz kārtējā gada 1.februārim jānodod informācija (atskaite) pašvaldībai par iepriekšējā
saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu saskaņā ar 4.pielikumu;
92³. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētajās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves
notekūdeņiem izvirzītajām prasībām, kas ir noteiktas šo noteikumu V. nodaļā.
93. Decentralizēto pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas
notekūdeņus, ja:
93.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
93.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko ūdenssaimniecības
decentralizēto pakalpojumu sniedzējam ir tiesības uzlikt par pienākumu pakalpojuma lietotājam
iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no mehāniskajiem piemaisījumiem par saviem līdzekļiem
un pašu spēkiem.
93¹. Ludzas novada pašvaldība pilnvaro SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" organizēt
reģistra izveidi par Ludzas pilsētas teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
(turpmāk – reģistrs).
93². Ludzas novada pašvaldības Vides inženieris organizē reģistra izveidi par Ludzas novada
(izņemot Ludzas pilsētu) teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk –
reģistrs).
Reģistrs tiek izveidots un uzturēts elektroniskā formātā, un tajā tiek norādīta šāda informācija:
93².1. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adrese;
93².2. informācija par decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku;
93².3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu atbilstoši šo noteikumu 87.punktam.
94. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs publicē savā tīmekļa vietnē
http://www.ludza.lv un http://www.ludzaps.lv informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistra izveidi, norādot:
94.1. reģistrācijas iesnieguma formu;
94.2. adresi, kurā iesniegums ir iesniedzams.
94¹. Līdz 2021.gada 31.decembrim ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pabeidz reģistra
izveidi un decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz 2021.gada 31.decembrim jāreģistrē
decentralizētā kanalizācijas sistēma pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētāja.
94². Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību Ludzas pilsētas teritorijā veic
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, bet attiecīgā ciema teritorijā Pagasta pārvalde sadarbībā ar
Ludzas novada pašvaldības un citām institūcijām.
95. Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājumu (2. pielikums).
95¹. Ludzas novada ciemu administratīvajās teritorijās esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz attiecīgajā
pagasta pārvaldē pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. (2.
pielikums).
95². Ludzas novada iedzīvotāji var iepazīties ar informāciju par reģistrētajiem decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Ludzas novada
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pašvaldības attiecīgajā pagasta pārvaldē, kuriem ir pienākums publicēt mājas lapās pakalpojumu
sniedzēju sarakstu.”
4. Izteikt 97.,98. un 99.punktu šādā redakcijā:
“97. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 2 līdz 280 naudas soda
vienībām.
98. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt šādas amatpersonas:
98.1.Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas amatpersonas;
98.2.Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāji.
99. Administratīvās lietas izskata Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
5. Papildināt noteikumus ar 2., 3., 4., 5.pielikumu.
6. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.¹ punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“45¹. Piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā, nosaka
pēc tāda komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuru noplombējis pakalpojuma sniedzējs. Ja
komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts, piegādātā ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā –
patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā to, ka Ludzas novadā ūdens patēriņa norma
vienam iedzīvotājam sastāda 10 m³ mēnesī, kā arī informāciju par personu skaitu, kuras lieto
pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Personu skaitu, kuras lieto ūdenssaimniecības
pakalpojumu, nosaka, ņemot vērā nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaitu vai pakalpojuma
lietotāja sniegtās ziņas, ja faktisko lietotāju skaits ir lielāks par deklarēto personu skaitu.”
7. Atzīts par spēkā neesošu ar Ludzas novada domes 27.12.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 30.§).
8. Grozījums noteikumu 97.punktā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma
spēkā stāšanos.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs
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2. pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
Pirmreizējais decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums
1. Objekta adrese _____________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits __________
3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
ir
nav
4. Esošais/prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _______m3
5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ____ m3
(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo
notekūdeņu apjomu gadā).
6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:
Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
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 rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre,
pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko
tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
Cits _________________________________________
(Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)
7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana:
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
Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
Netiek nodrošināta
8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums:
1 x mēnesī vai biežāk
1 x 2 mēnešos
1x ceturksnī
1 x gadā un retāk
9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums:
< 3m3
3 līdz 5 m3
5 līdz 10 m3
> 10 m3
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10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
1 x mēnesī vai biežāk
1 x ceturksnī
1x gadā
retāk nekā 1x gadā
11. Kad veikta iepriekšējā apkope?__________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
12. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
jā (atbildiet uz 12. jautājumu)
nē
13. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
2019. gada laikā
2020. gada laikā
pēc 2020. gada
Datums __________________
Objekta īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts ________________________________________
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3.pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
Reģistrācijas iesniegums
asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā
20__.gada ______. ________
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Ludzas novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.XX lūdzu reģistrēt kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēju Ludzas novada administratīvajā teritorijā:
Nosaukums - juridiskajai personai vai vārds,
uzvārds – fiziskajai personai
Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai vai
fiziskajai personai – personas kods
Tālr. Nr.
E-pasts
Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:
Marka
Transportlīdzekļa reģistrācijas
Nr.

Asenizācijas pakalpojumu cenas (eiro):
Maksa par 1 tvertni
Maksa par km

Mucas tilpums (m³)

Citas cenas sastāvdaļas

Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas:
Iesniegumam pievienotas šādas, pilnvarotās personas apliecinātas, dokumentu kopijas:
Līguma kopija ar __________ pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;
Transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks, vai nav minēts kā
turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Atbildīgās personas paraksts: _______________________
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4.pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Ludzas novadā”

Asenizatora deklarācija par _________ gadā izvesto
notekūdeņu un nosēdumu apjomu

N.p.k.

Objekta
adrese

Transp. reģ.
Nr.

Cisternas reģ.
Nr.

Izvešanas
reizes
gadā

Izvestie
m3

Kam
nodoti
notekūdeņi

Datums ___________________
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds, paraksts _______________________________
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5.pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.16
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls
Pakalpojumu sniedzējs
___________________

Pakalpojuma sniegšanas gads _____________

Pakalpojuma pieteikums
N.p.
k.

Klienta adrese

1

2

Kopā

Pakalpojuma izpilde
Savākto
notekūdeņu
daudzums
(m³)
3

x

Pakalpojuma
sniegšanas
datums, laiks

Asenizācijas
noliešanas
vieta

4

5

x

Piezīmes

6

x

