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DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS  (APLIECINĀJUMS) 

 

  
     

1. Objekta adrese      

 Kadastra apzīmējums   

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits      

     

3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits      

     

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa 

uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 

  ir  

   nav  

      

5. Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošo 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

veidu  

  Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos 

notekūdeņus novada vidē un kopējā 

jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī  

  

    
septiķis, kas nodrošina notekūdeņu 

daļēju attīrīšanu 
   

  

    notekūdeņu krājtvertne (jebkurš 

rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā 

bedre, pārvietojamā tualete, sausā 

tualete), kurās uzkrājas neattīrīti 

notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai 

kanalizācijas sistēmu tīrīšanas 

atkritumi 

  

   

   

    Cits    
     

    

 6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

izbūves gads  

  

  

  

 
 



7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša 

notekūdeņu apsaimniekošana? 

  
līgums par uzkrāto notekūdeņu 

izvešanu 
    

    
sadzīves notekūdeņi tiek izvesti 

pēc nepieciešamības 
     

    
līgums par uzkrāto septisko tvertņu 

dūņu vai kanalizācijas sistēmu  

   tīrīšanas atkritumu izvešanu 

  
    Netiek nodrošināta  

 
 

 
   

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā 

uzkrāto notekūdeņu/atkritumu 

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 

     

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope 

lokālajām notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām (norāda tikai lokālo notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu īpašnieki ) 

  1 x mēnesī vai biežāk 
   1 x ceturksnī 

   1x gadā 

    retāk kā 1x gadā 
     

 Iepriekšējā apkope veikta       
   (lūdzu norādīt mēnesi un gadu) 
     

11. Vai plānojat pieslēgties Jēkabpils 

pilsētas centralizētajiem kanalizācijas 

tīkliem? 

 

  

  jā  

   nē  

    

    

     

Datums    

Objekta īpašnieka vārds, uzvārds   

Personas kods   

Tālrunis    

E-pasts    

   (paraksts) 
 

Juridiskais pamatojums fizisko personu datu apstrādei ir datu apstrāde pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma 
pirms līguma noslēgšanas, kā arī, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi 

piešķirtās oficiālās pilnvaras, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas ((ES) 2016/679; turpmāk - Regula), 

6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktiem,  saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un  SIA “Jēkabpils ūdens” 
Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens.lv 


