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Pielikums Nr.4 

29.08.2019. valdes sēdes protokolam Nr.5 

 

 
Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167, 

tālr. 67915279, fax.67915486, vienotais reģ.Nr.40103111018 

info@mkp.lv www.mkp.lv 

 

Apstiprināta ar 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2019.gada 29.augusta  sēdes Nr.5 

lēmumu Nr.4 

(protokols Nr.5) 

 

 

 

INSTRUKCIJA Nr.7/2019  

Kārtība, kādā AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas darbību ietvaros nodrošina pakalpojumu veidojošo izmaksu (tai 

skaitā netiešo izmaksu) veidošanu 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Instrukcija  “Kārtība, kādā AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pārvaldīšanas darbību ietvaros nodrošina pakalpojumu veidojošo izmaksu (tai 

skaitā netiešo izmaksu) veidošanu”(turpmāk tekstā – Instrukcija) nosaka kārtību, 

kādā AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  (turpmāk tekstā – MKP) 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  pārvaldīšanas darbību ietvaros nodrošina 

pakalpojumu veidojošo izmaksu (tai skaitā netiešo izmaksu) veidošanu.  

2. Instrukcija ir saistoša MKP darbiniekiem, kuru tiešajos amata pienākumos 

ietilpst dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes (turpmāk – 

tāme) kalendāra gadam sastādīšana, maksas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu (turpmāk – pārvaldīšanas maksājumi) aprēķināšana un pārskata par 

pārvaldīšanas maksājumu izlietošanu kārtējā gadā sagatavošana, kā arī turpmāka 

rīcība ar šiem dokumentiem (izpilde). 

3. Instrukcija ir paredzēta informācijas sagatavošanai dzīvokļu īpašniekiem par 

izmaksām, kas saistītas ar Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un  

pārvaldīšanu.  

 

II. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna sagatavošana 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodaļa sagatavo katrai 

MKP pārvaldīšanā esošai Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai  Dzīvojamās mājas 

uzturēšanas darbu plānu saskaņā ar Instrukcijas pielikumu attiecībā uz 23.punktā 

minētajiem regulārajiem obligātajiem darbiem un atbilstoši Ministru kabineta 

2017.gada 11.jūlija noteikumu Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
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apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi 

Nr.408) 2.pielikumā esošajai formai attiecībā uz pārējiem obligāti veicamajiem 

pārvaldīšanas darbiem (viss kopā turpmāk - Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu 

plāns).  

5. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu Daudzdzīvokļu dzīvojamajai 

mājai, kuru MKP pārvalda Mārupes novada pašvaldības uzdevumā  uz likuma "Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata, 

sastāda līdz 15.septembrim.  

6. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu Daudzdzīvokļu dzīvojamajai 

mājai, kuru MKP pārvalda uz civiltiesiskā līguma pamata komercdarbības ietvaros, 

sastāda Instrukcijas 5.punktā norādītajā termiņā vai atbilstoši dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmumam, ja tāds ir pieņemts.  

7. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā norāda: 

7.1. Obligātās regulāras (23.punkts) un citas atbilstoši mājas tehniskajam un 

vizuālajam stāvoklim  konkrētam gadam paredzētas pārvaldīšanas darbības ņemot 

vērā ar MKP nolikumu Nr.1/2019 “MKP pakalpojumu sniegšanas kārtība” 

1.pielikumu; 

7.2.  Obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamos dzīvojamās mājas remonta, 

atjaunošanas un pārbūves darbus, tai skaitā ilgtermiņā īstenojamus, turpmākajos 3 

gados; 

7.3. Paredzamus ārpuskārtas remontus nākamajā gadā, nosakot avārijas rašanās 

varbūtības pakāpi (maz iespējams, iespējams, ļoti iespējams) un iemeslus, kāpēc darbi 

nav iekļaujami plānā 7.1. vai 7.2.punkta kārtībā.  

8. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā nosaka veicamo darbu izpildes 

secību un prioritāti, šī prasība neattiecas uz obligātajām regulārajām pārvaldīšanas 

darbībām, kas minētas Instrukcijas 23.punktā. Instrukcijas 23.punktā minētās 

pārvaldīšanas darbības iekļauj Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā,  nosakot 

izpildes periodiskumu, sezonalitāti un apjomu procentos. Sadalījumu procentos  
Instrukcijas 23.punktā minētajām pārvaldīšanas darbībām veic divās kārtās: 1.kārtā 

procentuāli sadala darbus pa grupām saskaņā ar 1.-7.punktiem, katrs punkts ir viena 

grupa, kuras procentuālo īpatsvaru atbilstoši periodiskumam, sezonalitātei un 

ieguldāmiem resursiem nosaka pret pārējām, pieņemot, ka visas kopā veido 100%. 

Otrajā kārtā sadala katrā grupā ietilpstošo apakšpunktu īpatsvaru vienas grupas 

ietvaros, pieņemot, ka visi apakšpunkti veido vienā punktā (grupā) 100%.  

9. Darbu izpildes prioritāti nosaka, ņemot vērā mājas tehnisko un vizuālo 

stāvokli, kā arī kopējo plānoto un avārijas remontdarbu skaitu iepriekšējā gadā vienam 

elementam, kā arī balstoties uz tehniskās apsekošanas atzinumā norādīto ieteicamo 

darbu izpildes steidzamību, ja šāds atzinums ir MKP rīcībā, neatkarīgi no tā 

pasūtīšanas iemesliem un finansēšanas avotiem..  

10. Darbu izpildes secību nosaka, ņemot vērā loģisku, lietderīgu un ekonomiski 

un tehniski pamatotu darbu izpildes gaitu, panākot, ka katrs nākamais izpildāmais 

darbs uzlabo un uztur iepriekš izpildītā darba rezultātu un nevis pasliktina vai iznīcina 

to.  

11. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā norāda plānotās izmaksas katram 

darbam, izņemot Instrukcijas 23.punktā noteiktos, balstoties uz tekošajā gadā vidējām 

tirgus cenām. Ja Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā iekļautā darba izpilde ir 

garāka par vienu kalendāro gadu, plānotās izmaksas ar 2.gadu palielina par valstī 

vidējo inflācijas indeksu saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem plāna 

sastādīšanas brīdī.  
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12. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda katru gadu līdz Instrukcijas 

5.punktā un 6.punktā norādītajam termiņam, Instrukcijas 7.un 11.punktā norādīto 

darbu izmaksas un izpildes termiņus precizē atbilstoši faktiskām izmaiņām, plānu 

papildina ar nākamo plānoto gadu saskaņā ar Instrukcijas 7.2.apakšpunktu.  

III. Tāmes sagatavošana 

13. Tāmi katrai MKP pārvaldīšanā esošajai mājai sagatavo Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa MK noteikumu Nr.408 1.pielikumā esošajai formai katram 

kalendārajam gadam. 

14. Tāmē iekļautie izdevumi ir vienādi ar plānotiem ieņēmumiem vienam 

kalendārajam gadam.  

15. Tāmē iekļaujamie izdevumi veidojas no:  

15.1. MKP tiešajām izmaksām; 

15.2. MKP netiešajām izmaksām; 

15.3. Pārvaldnieka atlīdzības.  

16. Tiešās izmaksas ir MKP izdevumi, kas rodas, izpildot konkrētu Dzīvojamās 

mājas uzturēšanas darbu plānā ietvertu pārvaldīšanas darbību, izņemot obligātās 

regulārās pārvaldīšanas darbības, kas minētas Instrukcijas 23.punktā.  

17. Tiešās izmaksas vienam kalendārajam gadam aprēķina, pamatojoties uz 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu.  

18. Tāmē iekļauj tikai tās izmaksas no Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna, 

kas paredzētas vienam (nākamajam) gadam.  

19. Instrukcijas 11.punktā atrunātajā gadījumā tāmē iekļaujamās viena gada tiešās 

izmaksas aprēķina, viena darba kopējas izmaksas dalot ar tā izpildei paredzēto gadu 

kopskaitu un tāmē iekļaujot vienam gadam atbilstošu summu. Nākamā gada tāmē 

atlikušo darbu izpildei paredzētās izmaksas iekļauj tikai pēc tam, kad ir veiktas 

atbilstošas korekcijas saskaņā ar Instrukcijas 12.punktu.  

20. Aprēķinot tiešās izmaksas, ņem vērā paredzētā darba apjomu, izpildes 

biežumu, izmantojamos resursus (inventāru un darba materiālu) un iesaistītā 

personāla izmaksas. Ja darba izpilde ir paredzēta ar  MKP personāla iesaisti (nav 

ārpakalpojums), tad personāla izmaksas uzskaita kā netiešās izmaksas saskaņā ar 

Instrukcijas 21.punktu.  

21. Netiešās izmaksas ir vispārēja rakstura izmaksas, kuras ir saistītas ar 

pārvaldīšanas pakalpojumu, taču tiešā veidā nevar tikt identificētas ar konkrētu 

pakalpojumu un tās ir MKP telpu un biroja izmaksas, informācijas tehnoloģiju 

izmaksas, Administrācijas, Administratīvās nodaļas, Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas un Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodaļas darbinieku 

atalgojums, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska 

nodeva, transporta izmaksas, kancelejas preces, sakaru izdevumi, mazvērtīgais 

inventārs (darba apģērbs, palīgstrādnieku un brigāžu ikdienas darba vajadzībām 

nepieciešamais tehniskais aprīkojums, darba inventārs un darbu izpildei 

nepieciešamais darba materiāls, saimniecības preces, pamatlīdzekļu amortizācija). 

Izmaksas aprēķina, ņemot vērā iepriekšējā pilnā kalendārā gada datus. 

22. Netiešās izmaksas aprēķina šādi:  

22.1. Instrukcijas 21.punktā minētos izdevumus, kas attiecas uz visu MKP 

saimniecisko darbību, izņemot Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas 

nodaļas darbinieku atalgojumu un ar tā izmaksu saistītos blakus izdevumus, sadala 

procentuāli pēc MKP neto apgrozījuma (bez kurināmā iegādes un tālākpārdošanai 

iepirktās siltumenerģijas izmaksām (pamatojoties uz SPRK 14.01.2016. lēmumu Nr. 

1/2/LV, 11 (5583) 75. punktu)  katram uzņēmuma saimnieciskās darbības veidam 

atbilstoši MKP nolikuma Nr.1/2019 “MKP pakalpojumu sniegšanas kārtība” 
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1.pielikumam, un  tad pievieno Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas 

nodaļas  darbinieku atalgojumu un ar tā izmaksu saistītos blakus izdevumus pilnā 

apmērā; 

22.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumam piekritīgu 

izdevumu daļu, kas aprēķināta saskaņā ar Instrukcijas 22.1.apakšpunktu dala ar visu 

MKP apsaimniekojamo dzīvojamo māju kopējo platību neatkarīgi no 

apsaimniekošanas juridiskās formas (Instrukcijas 5.un 6.punkts) un reizina ar 

konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas platību.  

23. Instrukcijas 22.punkta kārtībā aprēķinātās netiešās izmaksas proporcionāli 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā norādītajam izpildes apjomam 

(periodiskumam, sezonalitātei) aprēķina procentuāli, pieņemot, ka visas šajā punktā 

norādītas darbības veido 100%, un atbilstošās procentuālajās daļās attiecina uz 

sekojošām pārvaldīšanas darbībām: 

23.1. Dzīvojamās mājas lietas vešana; 

23.2. Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība; 

23.3. Līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem; 

23.4. Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām; 

23.5. Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju tehniskā apsekošana; 

23.6. Dzīvojamās mājas iekārtu, inženierkomunikāciju un sistēmu tehniskā apkope; 

23.7. Dzīvojamās mājas sanitārā apkope; 

23.8. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietvertu pārvaldīšanas darbību 

izpilde saskaņā ar Instrukcijas 20.punkta pēdējo teikumu.   

24. Atlīdzībā par pārvaldīšanu iekļauj MKP peļņu, kuru nosaka valde ar atsevišķu 

lēmumu ne vēlāk kā līdz katra gada 1.septembrim. Ja valde šādu lēmumu norādītajā 

datumā nav pieņēmusi, peļņu nākamajam gadam nosaka tekošā gada apmērā.  

IV. Pārskata sagatavošana 

25. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodaļa līdz katra gada 

1.martam sagatavo atskaiti katrai mājai par iepriekšējā gada Dzīvojamās mājas 

uzturēšanas darbu plāna izpildi.  

26. Atskaitē norāda sekojošu informāciju:  

26.1. Par Instrukcijas 23.punktā minētajām pārvaldīšanas darbībām  - par plānā 

norādītā apjoma izpildi, biežuma (regularitātes) ievērošanu; 

26.2. Par pārējo plānā konkrētam gadam paredzēto darbu izpildi (tiešās izmaksas) - 

izpildītus darbus, plānotās un faktiskās izmaksas, neizpildītus darbus un to neizpildes 

iemeslus, kā arī paredzamus izpildes termiņus.  

27. Uz Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodaļas iesniegtās 

atskaites pamata  Finanšu un grāmatvedības nodaļa līdz katra gada 25.martam 

sagatavo pārskatu atbilstoši MK noteikumu Nr.408 3.pielikumā esošajai formai. 

Atskaite ir pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

28. Ja faktiskās tiešās izmaksas pārsniedz plānotās, pārskatā kā līdzekļu atlikumu 

uz perioda beigām norāda summu ar mīnus zīmi. Ja izmaksu pārsniegums ir radies, 

izpildot iepriekš paredzētu darbus sakarā ar neparedzētu cenu pieaugumu darbu 

izpildes uzsākšanas (pabeigšanas, apmaksāšanas) brīdī, izveidojušos starpību iekļauj 

nākamā gada tāmē kā pārvaldniekam radušos izdevumu atlīdzinājumu par 

iepriekšējos periodos veiktajām obligātajām pārvaldīšanas darbībām. Ja izmaksu 

pārsniegums ir radies par iepriekš neplānotu (plānā neiekļautu) darbu izpildi, 

izveidojušos starpību iekļauj nākamā gada tāmē tikai tad, ja tā radusies, izpildot MK 

noteikumu Nr.408 21.punkta prasībām atbilstošus darbus.  
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29. Plānotās tiešās izmaksas, kuras pārsniedz faktiskās un no attiecīgā gada 

noteiktās apsaimniekošanas maksas saņemtās, pārskatā norāda kā līdzekļu atlikumu 

un,  

29.1. ja starpība radusies kā naudas līdzekļu ietaupījums pēc izpildītiem un pilnībā 

pabeigtiem darbiem, tā ir atzīstama par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzkrājumu, 

turpmākai rīcībai ar kuru ir nepieciešams šīs mājas dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmums; 

29.2. ja starpība ir radusies, MKP neizpildot plānoto darbu, tai skaitā Instrukcijas 

11.punktā minētajā gadījumā, tā ir iekļaujama nākamā gada tāmē ar norādi “(daļēji) 

apmaksāts iepriekšējos periodos”.  

30. Ja faktiskie izdevumi, kas veido netiešās izmaksas, gadam noslēdzoties, pārsniedz 

šīm gadam plānotās (veido pārvaldīšanas izdevumu iztrūkumu), piemēro Instrukcijas 

28.punkta regulējumu, radušos negatīvo starpību iekļaujot nākamā gada pēc pārskata 

apstiprināšanas saskaņā ar Instrukcijas 27.punktu, tāmē, proporcionāli palielinot 

attiecīgu pozīciju netiešajās izmaksās.  

31. Ja faktiskie izdevumi, kas veido netiešās izmaksas, gadam noslēdzoties nesasniedz 

plānotās, (veido pārvaldīšanas izdevumu pārpalikumu) piemēro Instrukcijas 

29.2.punkta regulējumu, izveidojušos pārpalikumu iekļaujot nākamā gada pēc 

pārskata apstiprināšanas saskaņā ar Instrukcijas 27.punktu, tāmē netiešo izmaksu 

segšanai, tās samazinot attiecīgās pozīcijās.   

V. Noslēguma jautājumi 

32. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu, tāmi un pārskatu atbildīgā 

struktūrvienība iesniedz apstiprināšanai valdes loceklim ne vēlāk kā vienu nedēļu 

pirms normatīvajos aktos vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā noteiktā termiņa 

šāda dokumenta sagatavošanai. Dokumenti ir apstiprināmi valdes sēdē, pamatojoties 

uz atbildīgu darbinieku ziņojumu.  

33. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā, tāmē un pārskatā  iekļauj tikai tādu 

informāciju, kura ir pierādama un apstiprināma ar atbilstošiem  dokumentiem. Par 

šādu dokumentu ir atzīstams arī atbildīgā darbinieka dienesta ziņojums, 

paskaidrojums vai atzinums, kas sniegts par amata pienākumos ietilpstošu jautājumu.  

34. Apritē un turpmākam darbam var izmantot tikai  Dzīvojamās mājas uzturēšanas 

darbu plānu, tāmi un pārskatu, kas apstiprināti Instrukcijas 32.punkta kārtībā. Valdes 

loceklim ir tiesības saskaņot izmaiņas šajos dokumentos, ja tam ir svarīgs iemesls.  

35. Ar valdes locekli nesaskaņotās izmaiņas apstiprinātajā Dzīvojamās mājas 

uzturēšanas darbu plānā, tāmē un pārskatā nav pieļaujamas. Tās nav spēkā no to 

izdarīšanas brīža. Darbinieks, kurš tās izdarīja vai pieņēma turpmākai izpildei, 

nepārliecinoties par valdes locekļa saskaņojuma esamību, atlīdzina MKP savas rīcības 

(darbības un bezdarbības) rezultātā nodarītos zaudējumus. 

36. Atkāpes no apstiprinātā Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna, tāmes un 

pārskata nav pieļaujamas, izņemot Instrukcijas 28.punktā norādīto gadījumu, vai ja ir 

saņemts valdes locekļa saskaņojums saskaņā ar Instrukcijas 34.punktu. Darbinieks, 

kurš tās pieļāva, atlīdzina MKP savas rīcības rezultātā nodarītos zaudējumus.  

 

 

 

 

Valdes loceklis     I.Punculis  
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Pielikums Instrukcijai Nr.7/2019 

Regulāro obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns ____gadam (netiešo izmaksu aprēķinam) 

 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojums 

Periodiskums (reizes, 

stundas) nedēļā vai 

mēnesī. 

Sezonalitāte (laika 

periods, izpildes 

termiņš) 

Apjoms % pret 

visiem 

darbiem1  

1. Dzīvojamās mājas sanitārā apkope:      

1.1. teritorijas sakopšanas darbi      

1.2. Teritorijā augošā zālāja pļaušana       

1.3. dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sausā grīdu uzkopšana      

1.4. dzīvojamās mājas koplietošanas telpu mitrā grīdu uzkopšana      

1.5. logu mazgāšana      

1.6. koplietošanas telpu dezinfekcija      

1.7. koplietošanas telpu dezinsekcija       

1.8. koplietošanas telpu deratizācija       

1.9. sadzīves atkritumu savākšana un ar sanitārās tīrības uzturēšanu 

saistītās citas darbība     

 

2.  Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju tehniskā 

apsekošana, apsekošanas aktu sastādīšana    

 

2.1.  Dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas (atsevišķas dzīvojamās mājas 

un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās 

norobežojošās konstrukcijas (sienas, arhitektūras elementi, jumts, 

koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi 

nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī 

atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), koplietošanas telpas 

(bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas)   

 

2.2.  Dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, 

iekārtas, kas  dzīvojamās mājas iekšpusē nodrošina siltumapgādi, 

ūdensapgādi, kanalizāciju, elektrības padevi, tai skaitā atsevišķā 

īpašuma robežās esošie šo inženierkomunikāciju sistēmu (iekārtu) 

elementi, ja no to funkcionālās darbības ir atkarīga kopīpašumā 

esošo inženierkomunikāciju funkcionālā darbība – centralizētās   
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siltumapgādes tīkli, sildelementi, ūdens apgādes un kanalizācijas 

stāvvadi 

2.3.  Dzīvojamās mājas palīgēkas un būves    

2.4.  Dzīvojamajai mājai piekritīgs zemes gabals     

3.  Dzīvojamās mājas lietas vešana    

3.1.  Mājas dokumentācijas saglabāšana    

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana     

3.3. Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana    

3.4. Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu 

sniegšana   

 

3.5. Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā    

3.6. Konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem klātienē     

3.7. Atbilžu sniegšana uz dzīvokļa īpašnieku sūdzībām, iesniegumiem, 

priekšlikumiem   

 

4.  Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība    

4.1. Finanšu pārskatu sagatavošana    

4.2. Maksājumu aprēķini     

4.3. Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite    

4.4.  Dzīvokļu īpašumu īpašnieku maksājumu pieņemšana    

4.5. Dzīvokļu īpašumu īpašnieku informēšana par izmaiņām 

pakalpojumu tarifos   

 

4.6. Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem (5.punkts)    

4.7. Nodokļu pārskatu sastādīšana    

4.8.  Gada pārskatu sagatavošana    

4.9.  Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu 

sastādīšana   

 

4.10.  Pārvaldīšanas  darbu plānošana un tāmēšana    

4.11.  Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un 

elektroniskā formātā   

 

4.12.  Parādu piedziņas procesa organizēšana    

4.13.  Pārvaldīšanas līgumu ar dzīvokļu īpašniekiem slēgšana, izbeigšana, 

grozīšana    
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5.  Līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem    

5.1.  Līgumu ar katru pakalpojuma sniedzēju slēgšana, savlaicīgu 

norēķini veikšana ar pakalpojumu sniedzējiem; katra pakalpojuma, 

kura nodrošināšanā ir iesaistīts MKP   

 

5.2.  Katra komunālā pakalpojuma patēriņa  individuālā un kopējā 

uzskaite;    

 

6.  Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām    

7.  Dzīvojamās mājas iekārtu, inženierkomunikāciju un sistēmu 

tehniskā apkope   

 

 

7.1. Ūdensvada un kanalizācijas sistēma    

7.1.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana    

7.1.2. Sistēmas vadības iekārtu tīrīšana un regulēšana    

7.1.3.  Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana    

7.1.4.  Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa    

7.1.5. Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām    

7.1.6. Atsevišķajos īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu) 

apsekošana   

 

7.1.7. Ūdensvadu skalošana     

7.2.  Siltumapgādes sistēma     

7.2.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana    

7.2.2. Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu    

7.2.3. Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude    

7.2.4. Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude    

7.2.5. Apkures sistēmas atgaisošana    

7.2.6. Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana    

7.2.7. Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana    

7.2.8. Siltumskaitītāja darbības uzraudzība    

7.2.9. Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana    

7.2.10. Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām    

7.2.11. Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā    

7.2.12. Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa    

7.3.  Elektroapgādes sistēma    
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7.3.1.  Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana    

7.3.2. Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana    

7.3.3. Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, 

automātu u.c. pārbaude   

 

7.3.4. Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, 

slēdžu, automātu u.c. nomaiņa   

 

7.4. Mājas konstruktīvie elementi    

7.4.1.  Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana    

7.4.2. Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana    

7.4.4. Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana    

7.4.5.  Lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana    

7.4.6. Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu konstruktīvo elementu 

(sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) 

apsekošana   

 

7.4.7. Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana    

7.4.8. Ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana    

7.4.9. Dūmvadu pārbaude un tīrīšana    
1 Sadalījumu procentos veic divās kārtās: 1.kārtā procentuāli sadala darbus pa grupām saskaņā ar 1.-7.punktiem, katrs punkts ir 

viena grupa, kuras procentuālo īpatsvaru nosaka pret pārējām, pieņemot, ka visas kopā veido 100%. Otrajā kārtā sadala katrā grupā 

ietilpstošo apakšpunktu īpatsvaru vienas grupas ietvaros, pieņemot, ka visi apakšpunkti veido vienā punktā (grupā) 100%.  

 

Sastādīja  _________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Datums ________________ 

 

 

 

 


