
 

Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas – vai manā īpašumā 

ir   krājtvertne (asenizācijas bedre) vai septiķis (nosēdbedre)? 

 
Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām normatīvo aktu izpratnē var uzskatīt visas 

izbūvētas un izveidotas tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi – sarunvalodā tās, saucam 

dažādi – krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi, utt. Pēc iedalījuma tās 

klasificē 3 grupās: 

1. Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - kuras attīrītos 

notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī. To 

ekspluatācija  notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, reizi gadā (ja 

ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav 

noteikts citādi) tiek veikta tehniskā apkope, un apkopi veic atbilstošs komersants, kas 

specializējies šādu darbu izpildē. Par šīm iekārtām to īpašniekam būs  jāiesniedz 

pirmreizējas reģistrēšanas dokumentu un apkopi apliecinoši dokumenti un visticamāk 

pie iekārtu normālas darbības, jauna kārtība tos neapgrūtinās. 

 

2. Septiķi -  rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām 

kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē 

pēc nostādināšanas. Par septiķiem – īpašnieks nodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē 

tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas laukiem, 

apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, 

niedru laukiem. Īpašniekam pirmreizēji būs jāiesniedz izbūvi apliecinoši dokumenti, 

savukārt Septiķa izvešanas biežums, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteikts 

vismaz 1 reizi gadā, iespējams – biežāk, tomēr šie gadījumi var atšķirties, jo to ietekmē 

vairāki faktori – detalizēta informācija jāmeklē Ministru kabineta noteikumos un 

saistošajos noteikumos. 

 

3. Notekūdeņu krājtvertnes - kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, fekālijas vai 

kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. Par krājtvertnēm (asenizācijas bedrēm) – 

īpašnieks nodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik 

regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, 

kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē.  Krājtvertņu izvešanas biežums ir 

proporcionāls ūdens patēriņam 1:1. Tātad tas nozīmē, ja mājsaimniecības vidējais 

ūdens patēriņš ir, piemēram, 3 m3 mēnesī un krājtvertnes tilpums ir 3 m3, tad izvešanas 

biežums ir 1 x mēnesī. 

 


