
reģistrēt savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu kopējā reģistrā (to veido un uztur 
pašvaldības SIA “ŪDEKA”),

MAN IR:

pieslēdzis savu īpašumu 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

ES NEESMU:

vai

MANS PIENĀKUMS IR:

ES ESMU �ziska vai juridiska 
persona un mans īpašums 
atrodas Ventspils pilsētas 
administratīvajā teritorijā.

- krājtvertne (izsmeļamā bedre)
         vai
- septiķis
         vai
- notekūdeņu attīrīšanas iekārta
(ar jaudu līdz 5m3 diennaktī).

tehnisku iespēju pieslēgt savu
īpašumu centralizētajai kanalizācijas
sistēmai

MAN NAV:

veikt savas decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas regulāru apkopi vai 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanu no krājtvertnes vai septiķa,

rūpēties par savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nodrošinot, ka tā nerada
kaitējumu man, kaimiņiem un apkārtējai videi,

nodrošināt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību normatīvo aktu
prasībām.

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS
 SISTĒMAS REĢISTRĒŠANA VENTSPILĪ



KĀ REĢISTRĒT DECENTRALIZĒTO
KANALIZĀCIJAS SISTĒMU VENTSPILĪ?

Sagaidi savā pasta kastītē vēstuli no pašvaldības SIA “ŪDEKA” 
ar informāciju par ierašanos uzņēmuma Tehniskajā daļā.

Atrodi laiku un iespēju vēstulē noteiktajā termiņā ierasties 
pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā, līdzi ņemot īpašuma 
piederību apliecinošu dokumentu un izbūvētās kanalizācijas 
sistēmas dokumentāciju (ja tāda ir pieejama).

Aizpildi un iesniedz reģistrācijas iesniegumu par savas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju 
(ar iesnieguma veidlapu var iepazīties www.udeka.lv).

Pēc iesnieguma un dokumentu apstrādes pašvaldības SIA 
“ŪDEKA” speciālisti atbrauks un apsekos Tava īpašuma
decentralizētās kanalizācijas sistēmas stāvokli.

Mēneša laikā Tu saņemsi sava īpašuma decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai atteikumu.

Ja apsekošanas laikā tiks konstatētas kādas neatbilstības,
kas neļauj decentralizēto kanalizācijas sistēmu iekļaut kopējā 
reģistrā, pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tevi informēs, kādi pasākumi 
un kādā termiņā jāveic, lai reģistrāciju varētu veiksmīgi 
pabeigt.

Sagatavoja: Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 | e-pasts: udeka@ventspils.lv | tālr. 63661495

ES ESMU ATBILDĪGS UN RŪPĒJOS PAR VIDI:

mana decentralizētā kanalizācijas sistēma ir tehniskā kārtībā, 
tā nepiesārņo vidi un nerada smakas, es turpmāk saglabāšu 
dokumentus par saņemtajiem asenizācijas pakalpojumiem 

divus gadus.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija un uzskaite notiek 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”, kā arī Ventspils pilsētas domes

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 


