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Apstiprināta   ar 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2019.gada 26.novembra valdes sēdes Nr.7 

lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.7) 

 

 Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

31.07.2020.gada 31.jūlija valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  

(protokols Nr.6)  

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 8.jūnija  valdes sēdes Nr.8 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.8) 

 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 20.decembra  valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.16) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2022.gada 3.februāra  valdes sēdes Nr.2 

lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.2) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2022.gada 24.marta valdes sēdes Nr.5 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.5) 

 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

mailto:bompas@dva.lv
http://www.mkp.lv/


2022.gada  10.novembra valdes sēdes Nr.17 

lēmumu Nr.4 

(protokols Nr.17) 

 

 

 

    Instrukcija Nr.9/2019 

Kārtība, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

nodrošina sabiedriski regulējamo pakalpojumu sniegšanu 

(jaunā redakcijā, kas apstiprināta SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

2023.gada  18.janvāra  valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.4 (protokols Nr.1) 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Instrukcija “Kārtība, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” nodrošina sabiedriski regulējamo pakalpojumu sniegšanu” (turpmāk tekstā – Instrukcija) 

nosaka kārtību, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk 

tekstā – MKP) atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic sabiedriski regulējamo pakalpojumu sniegšanas 

uzsākšanu, pārtraukšanu un atjaunošanu, maksas un normatīvajos aktos paredzētās kompensācijas par 

lietotāja pieļautiem pārkāpumiem aprēķināšanu.  

2. MKP sniedz sekojošus sabiedriski regulējumus pakalpojumus (turpmāk – pakalpojums): 

2.1. centralizētā ūdensapgāde (dzeramā ūdens ražošana un piegāde); 

2.2. centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu novadīšana un attīrīšana); 

2.3. siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi (siltumenerģijas ražošana un piegāde).  

3. Pakalpojuma sniegšanas tiesisks pamats ir pakalpojuma līgums, kuru šīs Instrukcijas noteiktajā 

kārtībā slēdz MKP ar pakalpojuma lietotāju.  

4. Pakalpojuma sniegšanas organizēšanu nodrošina MKP izpilddirektors.  

 

 

II. Sabiedriskā pakalpojuma pieteikšana 

5. Pakalpojumu piesaka šādā kartībā:  

5.1. ja pakalpojuma saņemšanas vietā nav izbūvēts pieslēgums MKP tīkliem, nekustamā īpašuma 

īpašnieks iesniedz noteikta parauga pieteikumu (pielikums Nr.1), kuram pievieno:  

5.1.1. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju; 

5.1.2. zemes robežu plānu vai tā kopiju; 

5.1.3. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona.  

5.2. ja pakalpojuma saņemšanas vietā ir izbūvēts pieslēgums MKP tīkliem, nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai cita persona, kura ir ieguvusi lietošanā nekustamo īpašumu vai tā daļu, un kura nav tā 

pati persona, kura izbūvēja pieslēgumu MKP tīkliem, iesniedz noteikta parauga pieteikumu (pielikums 

Nr.2), kuram pievieno: 

5.2.1. zemesgrāmatas apliecības kopiju vai darījumu apliecinošu dokumentu ar personu, kurai ir 

spēkā esošs līgums ar MKP, vai kura pirms tam pieteica pieslēguma izbūvi, nenoslēdzot līgumu, ja 

vēlas līgumu noslēgt pirms īpašuma tiesību pārejas reģistrācijas zemesgrāmatā; 

5.2.2. darījumu apliecinošu dokumentu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, kura rezultātā persona 

iegūst pastāvīgā lietošanā pakalpojuma saņemšanas vietu (nomas, īres, patapinājuma līgums); 

5.2.3. sabiedriskā pakalpojuma patēriņa uzskaites mēraparāta rādījumu pieņemšanas – nodošanas 

aktu.  

6. MKP reģistrē  katru pieteikumu saskaņā ar MKP apstiprināto dokumentu aprites kārtību 

Elektronisko dokumentu uzskaites sistēmā (turpmāk- EDUS).  

7. Pēc pieteikuma (pielikums Nr.1) saņemšanas un reģistrācijas: 

7.1.   MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs, izmantojot pieteikumā norādīto tālruņa numuru 

vai elektroniskā pasta adresi, sazinās ar pakalpojuma pieteicēju un vienojas par nekustamā īpašuma 

apsekošanas laiku un informē par to MKP Tehniskās nodaļas vadītāju. 

7.2. MKP Tehniskās nodaļas vadītājs apseko pieteikumā norādīto nekustamo īpašumu un, 

balstoties uz Mērniecības datu centrā (turpmāk- MDC) reģistrētajiem inženiertehnisko komunikāciju 



datiem, ne vēlāk kā līdz 30.dienai no pieteikuma reģistrācijas dienas  sagatavo un izsniedz pieteicējam 

pieslēguma izbūves tehniskos noteikumus,  kuros:  

7.2.1. norāda konkrētu pieslēguma vietu MKP tīklam; 

7.2.2. precīzi uzskaita tehniskās prasības pieslēguma izveidei, ja tādas ir nepieciešamas; 

7.2.3. informē, ka MKP nepiedalās  nedz tehniski, nedz finansiāli pieslēguma izbūvē.  

7.3. Ja apsekošanas laikā Tehniskās nodaļas vadītājs konstatē, ka nekustamais īpašums ir 

pieslēdzams MKP tīklam bez papildu būvdarbu veikšanas, tehniskos noteikumus neizsniedz, bet 

sagatavo atzinumu par objekta gatavību pieslēgšanai tīklam, kuru vienas nedēļas laikā iesniedz MKP 

izpilddirektoram.  

7.4.  Ja 30 dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas brīža nav pabeigtas 7.1., 7.2.punktā vai 

7.3.punktā norādītās darbības, MKP izpilddirektors  sniedz rakstisku atbildi uz pieteikumu, informējot 

par konstatētiem šķēršļiem, nepieciešamības gadījumā nosakot jaunu izpildes termiņu un/vai 

pasākumus šķēršļu novēršanai. 

8.  Pēc pieteikuma (pielikums Nr.2) saņemšanas un reģistrācijas: 

8.1. MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs pārbauda, vai tajā ir norādīta visa nepieciešamā 

informācija un pievienoti atbilstoši dokumenti.  

8.2. Trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas gadījumā, MKP Klientu apkalpošanas nodaļas 

vadītājs, izmantojot pieteikumā norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi,  sazinās ar 

pieteicēju un lūdz precizēt informāciju. 

8.3. Ja trūkumi nav konstatēti, MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs sagatavo pieprasītā 

pakalpojuma līgumu saskaņā ar Instrukcijas 15.punktu. 

8.4. Ja 30 dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas brīža nav pabeigtas 8.1., 8.2. vai 8.3.punktā 

norādītās darbības, MKP izpilddirektors  sniedz rakstisku atbildi uz pieteikumu, informējot par 

konstatētiem šķēršļiem, nepieciešamības gadījumā nosakot jaunu izpildes termiņu un/vai pasākumus 

šķēršļu novēršanai.  

9. Ja tehniskajos noteikumos ir paredzēta MKP darbinieka ierašanās pieslēguma izbūves vietā 

pieslēguma izbūves laikā, tad  pirms ūdensvada atzara un izbūvētā komercuzskaites mēraparāta mezgla 

aizbēršanas vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pieslēguma atzara aizbēršanas MKP Tehniskās 

nodaļas vadītājs saskaņā ar Instrukcijas 20.punktu: 

9.1. ūdensvada pieslēguma gadījumā pārbauda ūdensvada  atzara montāžu līdz komercuzskaites 

mēraparāta mezglam, uzstāda derīgu verificētu komercuzskaites mēraparātu ar MKP plombu,  sagatavo 

parakstīšanai ar pakalpojuma lietotāju trijos eksemplāros aktu (pielikums Nr.4), kurā  norāda 

komercuzskaites mēraparāta numuru, verifikācijas termiņu, rādījumu, plombas esamību un tās 

piederību MKP, kā arī uzstādīšanas vietu (piederības robežu).  

9.2. sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pieslēguma gadījumā pārbauda atzara montāžu no 

maģistrālā vada un  sagatavo parakstīšanai ar pakalpojuma lietotāju trijos eksemplāros aktu (pielikums 

Nr.4).  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2022. valdes sēdes Nr.17 lēmumu Nr.4/ 
10. Pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas potenciālais pakalpojuma lietotājs iesniedz MKP 

apliecinājumu par pieslēguma izbūves atbilstību MKP izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem 

(pielikums Nr.3), kuram pievieno izpildshēmu *dgn formātā saskaņotu ar SIA „Mērniecības datu 

centrs”.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

11. MKP Tehniskā nodaļas vadītājs, pārbaudot apliecinājumā norādīto informāciju, sagatavo 

atzinumu, kuru paraksta MKP izpilddirektors  un izsniedz  potenciālajam pakalpojuma lietotājam.  Ja 

tehniskajos noteikumos nav bijusi paredzēta MKP darbinieka  ierašanās pieslēguma izbūves vietā 

pieslēguma izbūves laikā, pirms atzinuma izsniegšanas pieslēguma izbūves vietā ierodas MKP 

Tehniskās nodaļas vadītājs, kurš: 

11.1. uzstāda pakalpojuma saņemšanas vietā lietošanai derīgu verificētu komercuzskaites 

mēraparātu vai noplombē atbilstoši tehniskajiem noteikumiem pakalpojuma lietotāja uzstādīto 

komercuzskaites mēraparātu; 

11.2. sagatavo parakstīšanai ar pakalpojuma lietotāju trijos eksemplāros aktu (pielikums Nr.4), 

kurā norāda komercuzskaites mēraparāta numuru, verifikācijas termiņu, rādījumu, plombas esamību un 

tās piederību MKP, kā arī uzstādīšanas vietu (piederības robežu). 



/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2022. valdes sēdes Nr.17 lēmumu Nr.4/ 
12. MKP Tehniskās nodaļas vadītājs Instrukcijas 9.punkta vai 11.2.punkta kārtībā sastādītos aktus 

ne vēlāk kā nākamajā darba dienā iesniedz MKP Klientu apkalpošanas nodaļā un Finanšu un 

grāmatvedības nodaļā. MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs  sagatavo pieprasītā pakalpojuma 

līgumu saskaņā ar Instrukcijas 15.punktu, 10 (desmit) dienu laikā no akta saņemšanas.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2022. valdes sēdes Nr.17 lēmumu Nr.4/ 
13. Ja pieslēgums nav izbūvēts vai izbūvēts neatbilstoši MKP tehniskajiem noteikumiem, MKP 

Tehniskā nodaļa sastāda atzinumu, kuru MKP izpilddirektors  kopā ar skaidrojošu vēstuli nosūta 

potenciālajam pakalpojuma lietotājam, norādot veicamos papildu darbus trūkumu novēršanai. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

III. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas uzsākšana 

14. MKP Klientu apkalpošanas nodaļa organizē pakalpojuma līguma noslēgšanu:  

14.1. par centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar pielikumu Nr.5; 

14.2. par centralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar pielikumu Nr.6; 

14.3. par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar 

pielikumu Nr.7; 

14.4. par centralizētās siltumenerģijas piegādes pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar pielikumu 

Nr.8. 

15. MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs sagatavo pieprasītā pakalpojuma līgumu 

Instrukcijas 8.3. un 12.punktā norādītajos gadījumos un nodrošina tā abpusēju parakstīšanu.  

16. Ja rodas nepieciešamība saskaņot vai veikt izmaiņas pakalpojuma līgumā, MKP Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītājs par to informē MKP Administratīvās nodaļas juristu, kurš to nodrošina, 

izmaiņas  abpusēji saskaņojot.  

17. Parakstīts pakalpojuma līgums tiek reģistrēts EDUS un nodots MKP Finanšu un 

grāmatvedības nodaļā ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā.  

 

 

 

IV. Sabiedriskā pakalpojuma lietošanas uzraudzība un kontrole 

18. MKP Klientu apkalpošanas nodaļas Pakalpojumu kontroles un uzskaites inspektori (turpmāk 

– Inspektors) patstāvīgi seko, lai pakalpojums tiek lietots saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu un 

to normatīvo aktu prasībām, kas regulē konkrēto pakalpojumu.  

19. Lai izpildītu Instrukcijas 18.punktu, MKP Inspektori  veic pārbaudes – kārtējās (plānotas) un 

ārpuskārtas (neplānotas), kā arī kontrolē komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu ievērošanu, 

nodrošinot komercuzskaites mēraparātu nomaiņu ne vēlāk kā līdz  verifikācijas termiņa beigām. MKP 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz MKP Klientu apkalpošanas 

nodaļas vadītājam sarakstu ar klientiem, kuriem komercuzskaites mēraparāta verifikācijas termiņš 

beidzas nākamajā kalendāra mēnesī.  

20. MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs organizē plānoto pārbaužu grafiku un 

komercuzskaites mēraparātu nomaiņas grafiku sagatavošanu katrai nākamajai nedēļai, nozīmējot par 

to atbildīgu nodaļas darbinieku. Atbildīgais darbinieks grafika sastādīšanas gaitā noskaidro klientu 

iespējas nodrošināt piekļuvi īpašumam, un iekļauj konkrētus laikus  grafikā. Klientu apkalpošanas 

nodaļas vadītājs iepazīstina grafikiem MKP Inspektorus līdz katras nedēļas  pēdējai darbdienai.   

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2022. valdes sēdes Nr.17 lēmumu Nr.4 (protokols Nr.17/ 

21. MKP Klientu apkalpošanas nodaļa nodrošina ārpuskārtas pārbaužu veikšanu septiņu 

darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījumu iesniedz valdes loceklis, izpilddirektors, 

MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļas darbinieki, kuru amata pienākumos ietilpst norēķinu 

nodrošināšana ar klientiem. Pieprasījumu iesniedz EDUS un nosūta e-pastā MKP Klientu apkalpošanas 

nodaļas vadītājam . Darbinieks pamato pieprasījumu un norāda pārbaudes veikšanas mērķi un tās 

rezultātu izmantošanas veidu, par pieprasījumu informē  valdes locekli, nosūtot kopiju e-pastā.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022. valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 



22. Par katru pārbaudi MKP Inspektors sastāda aktu (pielikums Nr.9). Par katru komercuzskaites 

mēraparāta nomaiņu MKP Inspektors sastāda aktu (pielikums Nr. 4). Ar aktu iepazīstina pakalpojuma 

lietotāju pārbaudes (nomaiņas) veikšanas laikā, vai, ja tas iespējams, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 

pārbaudes (nomaiņas) veikšanas. Katram aktam pievieno fotouzņēmumus, kas atspoguļo aktā norādītos 

apstākļus. Fotouzņēmumā jābūt redzamam laikam un datumam. Inspektori aktus ne vēlāk kā līdz 

nākamās darbdienas plkst.10:00 nodod Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam, kurš salīdzina aktus 

ar grafikos norādītajiem objektiem. Par katru grafikā norādītu neapmeklētu objektu Inspektors izdara 

atzīmi grafikā, norādot iemeslu. Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs nomainīta komercuzskaites 

mēraparāta verifikācijas datus nodod MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļai norēķinu veikšanai ne 

vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc akta saņemšanas. 

23. Ja pārbaudes veikšanai vai komercuzskaites mēraparāta nomaiņai ir nepieciešams iekļūt 

pakalpojuma lietotāja īpašumā, MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs   sagatavo  paziņojumu 

(pielikums Nr.11), kuru nosūta pakalpojuma lietotājam, ar kuru nav izdevies sazināties Instrukcijas 

20.punkta kārtībā. Ja pakalpojuma lietotājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks, paziņojumu adresē arī 

nekustamā īpašuma īpašniekam, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā paziņojuma sagatavošanas dienā. 

Pakalpojuma lietotājam jāpiedāvā vismaz trīs laiki (viens no rīta, viens vakarā, viena dienas laikā, 

dažādās dienās), kādos MKP var veikt pārbaudi vai komercuzskaites mēraparāta nomaiņu. Paziņojumā 

pakalpojuma lietotāju brīdina, ka piekļuves nenodrošināšanas  gadījumā, pakalpojums tiks pārtraukts. 

Pārbaudes, kuru ietvaros netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, var veikt bez iepriekšējas 

paziņošanas.  

 

V. Sabiedriskā pakalpojuma lietošanas un uzskaites nodrošināšana 

 

24.  MKP nodrošina nepārtrauktu pakalpojuma pieejamību pakalpojuma lietotājam.  

25. Norēķinus par sabiedrisko pakalpojumu lietošanu pakalpojuma lietotājs veic saskaņā ar 

attiecīga pakalpojuma uzskaitei uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuri fiksēti 

pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas brīdī.  Rādījumus nodod tā puse, kurai šāds pienākums pielīgts 

attiecīgā pakalpojuma līgumā.  

26. MKP tehniski nodrošina, ka pakalpojuma lietotājs rādījumus var nodot rakstveidā, izveidojot 

e-pastu paterins@mkp.lv vai tiešsaistē interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv, vai pa tālruni 67915284. 

Īpašajos gadījumos valdei ir tiesības ar atsevišķu lēmumu noteikt konkrētam gadījuma piemērotu 

rādījumu nodošanas / saņemšanas veidu. 

27. MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa atbild par rādījumu uzskaiti un norēķinu 

nodrošināšanu atbilstoši pakalpojuma lietotāja sniegtajai informācijai.  

28. Ja MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļai rodas šaubas par nodotu rādījumu atbilstību 

faktiskai situācijai, vai, ja rādījumi netiek nodoti vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, MKP Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas par uzskaiti atbildīgais darbinieks, izmantojot EDUS vai darba e-pasta adresi, 

informē par to MKP Klientu apkalpošanas  nodaļas vadītāju, sagatavojot pieprasījumu ārpuskārtas 

pārbaudes veikšanai. MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina norēķinus atbilstoši pārbaudes 

aktā ietvertai informācijai.    

29. Ja pakalpojuma saņemšanas vietā pakalpojuma lietotāja piederības robežā ir notikusi avārija, 

kura ietekmē pakalpojuma uzskaiti vai turpmāku lietošanu, MKP Inspektors ierodas pie pakalpojuma 

lietotāja avārijas gadījumā 24 stundu laikā no attiecīgas informācijas saņemšanas brīža un sastāda  aktu 

par avārijas faktu un tās apstākļiem (pielikums Nr.10).   

30. MKP Biroja administrators  informāciju par avāriju apstrādā tās saņemšanas brīdī  saskaņā ar 

MKP apstiprināto dokumentu aprites kārtību, un neatkarīgi no tā, vai tā ir turpmāk reģistrējama, 

nekavējoties nodod  MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam   un izpilddirektoram.  

31. Aktu par avāriju nodod MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļai, kuru turpmāk ņem vērā 

maksas par pakalpojumu aprēķināšanai attiecīgu sabiedrisko pakalpojumu regulējošos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

311. Klientu apkalpošanas nodaļa atbild par  ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu 

verificēšanu sekojošā kārtībā: 

311.1.  MKP Inspektors  ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.10:00 nodod Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītājam iepriekšējā dienā noņemtu komercuzskaites mēraparātu kopā ar aktu 

par komercuzskaites mēraparāta nomaiņu; 
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311.2.  Katras darba  nedēļas pēdējā darbdienā Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja  

norīkotais Inspektors  nogādā 311.1. punkta kārtībā nodotos un turpmākai lietošanai derīgus 

komercuzskaites mēraparātus  verifikācijas  pakalpojuma sniedzējam, ar kuru MKP ir spēkā esošs 

līgums, vienlaikus pieņemot arī iepriekšējā reizē nodotus verificētus komercuzskaites mēraparātus un 

atzinumus par verifikācijas datiem.  

311.3. MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs verifikācijas  pakalpojuma sniedzēja atzinumu 

par verifikācijas rezultātiem nodod MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļai pievienošanai pie attiecīga 

pakalpojuma līguma, kā arī reģistrē  EDUS elektroniskā veidā, veidojot uz komercuzskaites mēraparāta 

unikālo rūpnīcas numuru balstītu sasaisti.  

311.4.  Komercuzskaites mēraparāti pēc verificēšanas tiek nodoti glabāšanai MKP  noliktavā.  

Komercuzskaites mēraparātu  nogādāšanu no  verifikācijas  pakalpojuma sniedzēja līdz noliktavas veic 

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja norīkotais Inspektors. Pēc nodošanas noliktavā lietots verificēts 

komercuzskaites mēraparāts, kas ir lietošanai derīgs, kļūst par MKP inventāru, kuru izmanto MKP 

darbinieki darba pienākumu pildīšanai MKP iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

311.5.  Komercuzskaites mēraparāti, kuri pirms verificēšanas veikšanas vai verificēšanas gaitā tika 

atzīti par lietošanai nederīgiem, tiek iznīcināti MKP iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

VI. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana un atjaunošana 

 

32. MKP pārtrauc pakalpojuma sniegšanu šādos gadījumos: 

32.1. izbeidzot pakalpojuma līgumu; 

32.2. konstatējot sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpumus, tai skaitā 

Instrukcijas 23.punktā atrunātajā kārtībā pakalpojuma lietotājam nenodrošinot piekļuvi MKP 

darbiniekam pārbaudes vai komercuzskaites mēraparāta nomaiņas veikšanai; 

32.3. konstatējot MKP rīcībā esošam pakalpojuma līgumam neatbilstošus norēķinus par 

pakalpojumu; 

32.4. ja ir notikusi avārija, kuras rezultātā ir apgrūtināta pakalpojuma sniegšana.  

33. Piemērojot Instrukcijas 32.1.punktu, pakalpojuma sniegšanu pārtrauc uz nenoteiktu laiku, ja 

pakalpojuma lietotājs Instrukcijas II.  nodaļā noteiktajā kārtībā ir izbūvējis atslēgumu no MKP 

centralizētajiem tīkliem, nodrošinot pārtraucamā pakalpojuma turpmāku nepieejamību nekustamajā 

īpašumā. 

34. Piemērojot Instrukcijas 32.2. un 32.3.punktu, MKP pakalpojuma sniegšanu pārtrauc uz 

noteiktu laiku līdz tiek novērsts tā pārtraukšanas iemesls, MKP Tehniskās nodaļai brigādeipatstāvīgi 

veicot nepieciešamās tehniskās darbības pakalpojuma turpmākas nepieejamības nodrošināšanai 

nekustamajā īpašumā.  

35. Piemērojot Instrukcijas 32.4.punktu, MKP pakalpojuma sniegšanu pārtrauc uz noteiktu laiku 

līdz avārijas un tās seku pilnīgai novēršanai.  

36. Pirms pakalpojuma pārtraukšanas MKP brīdina pakalpojuma lietotāju šādā kārtībā:  

36.1. Ja tiek konstatēts pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpums saskaņā ar Instrukcijas 

22.punktu, kas nav saistīts ar norēķiniem par pakalpojumu, Administratīvās nodaļas jurists katram 

gadījumam atsevišķi sagatavo nosūtīšanai uz pakalpojuma saņemšanas adresi brīdinājumu, atbilstoši 

Klientu apkalpošanas nodaļas sniegtai informācijai. .  MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs 

izvērtē pieļautā pārkāpuma smaguma būtību un ar to  radītās sekas, un, saskaņojot ar valdes locekli, 

piedāvā pakalpojuma lietotājam noslēgt pagaidu pakalpojuma līgumu līdz pārkāpuma novēršanas 

brīdim. Pagaidu pakalpojuma līgumu izstrādā Administratīvās nodaļas jurists pēc MKP Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītāja pieprasījuma EDUS, kuru saskaņo valdes loceklis. Trīs darbdienas pirms 

pakalpojuma pārtraukšanas MKP Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs organizē atkārtota brīdinājuma 

(pielikums Nr.12) nosūtīšanu, ja  nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto pakalpojumu bez 

pakalpojuma vai ir apturēta pakalpojuma lietotāja saimnieciskā darbība, pasludināts maksātnespējas 

process, uzsākta bankrota procedūra vai likvidācijas process. 

36.2 Ja tiek konstatēti pakalpojuma līgumam neatbilstoši norēķini par pakalpojumu, t.i. nokavētie 

maksājumi par saņemto pakalpojumu MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavo brīdinājumu 

saskaņā ar instrukcijas Nr.8/2019 “Norēķinu veikšanas kārtība par  sabiedrības ar ierobežotu atbildību 



“Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem” pielikumu Nr.3, trīs darbdienas pirms 

pakalpojuma pārtraukšanas nosūta atkārtotu brīdinājumu (pielikums Nr.12); 

36.3. Instrukcijas 23.punktā atrunātajā kārtībā sagatavotais paziņojums (pielikums Nr.11) par 

pārbaudes vai komercuzskaites mēraparāta nomaiņu ir uzskatāms par brīdinājumu pirms pakalpojuma 

pārtraukšanas, un atsevišķs brīdinājums saskaņā ar Instrukcijas 36.punktu apakšpunktiem nav 

sagatavojams; 

36.4. Ja nepieciešams novērst pakalpojuma sniegšanai izmantojamos tīklos konstatētus 

bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, pakalpojuma lietotāja vai trešo personu apzinātas 

vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu plānotos  remontus MKP Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītājs tiklīdz ir saņemta informācija par darbu veikšanas nepieciešamību 

nodrošina informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.mkp.lv, kā arī organizē visiem pakalpojuma 

lietotājiem, kuriem pakalpojums tiek pārtraukts, ziņu nosūtīšanu uz e-pastu, uz kuru klients saņem 

rēķinus, vai īsziņā uz pakalpojuma līgumā norādīto tālruņa numuru (ja tehniski tas ir iespējams). 

37. Pakalpojumu pārtrauc un atjauno uz MKP valdes locekļa rīkojuma pamata. Instrukcijas 

32.4.punkta gadījumā pakalpojumu var pārtraukt un atjaunot bez valdes locekļa rīkojuma, par to 

nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā informējot valdes locekli.  

38. Par pakalpojuma pārtraukšanu MKP Tehniskās nodaļas darbinieks sastāda aktu  (pielikums 

Nr.10), kuru ne vēlāk kā divu darbu dienu laikā (Instrukcijas 36.4.punkta gadījumā – līdz nākamās 

darba dienas plkst.10:00), nodod EDUS, saskaņojot ar  valdes locekli, MKP Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai.  

39. MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa uz Instrukcijas 38.punkta kārtībā sastādītā akta pamata 

izraksta rēķinus: 

39.1. par atslēgšanas un pieslēgšanas darbu veikšanu,  

39.2. par aprēķināto kompensāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai līgumsoda 

piemērošanu saskaņā ar līgumu. 

40. Ja vienlaikus ir konstatējams pamats piemērot normatīvajos aktos paredzēto kompensāciju par 

pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpumiem un pakalpojuma līgumā pielīgto līgumsodu, MKP 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa izvēlas tikai vienu, ņemot vērā sekojošos principus:  

40.1. ja pieļautais pārkāpums neietekmē faktisku pakalpojuma patēriņa uzskaiti un tā ir pieejama 

MKP un atbilst faktiskajam iepriekšējam pakalpojumam lietotāja patēriņam, kā arī netiek konstatēti 

jebkādi citi objektīvie kritēriji, kas liecinātu par pārkāpuma rezultātā ļaunprātīgu patēriņa 

samazinājumu, piemēro pakalpojuma atrunāto līgumsodu un aprēķina maksu par pakalpojumu saskaņā 

ar faktisko patēriņu, to fiksējot aktā (pielikums Nr.9); 

40.2. ja pieļautais pārkāpums ietekmē faktisku pakalpojuma patēriņa uzskaiti, to padarot par 

nepieejamu MKP, būtiski samazinot uzrādāmo patēriņu salīdzinājumā ar iepriekšējiem līdzīgiem 

norēķinu periodiem, nekonstatējot citus būtiskus un objektīvus apstākļus, kas varētu veicināt 

konstatētās izmaiņas faktiskajā pakalpojuma patēriņa uzskaitē, piemēro attiecīgos normatīvajos aktos 

noteikto kompensāciju un maksu par pakalpojumu neaprēķina.   

41. Pārtrauktā pakalpojuma lietošanu atjauno, ja ir novērsti visi pārtraukšanu ierosinošie iemesli 

un ir segtas ar pārtraukšanu un atjaunošanu saistītas izmaksas saskaņā ar MKP Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas sagatavotu rēķinu. Pārtrauktā pakalpojuma atjaunošanu piesaka pakalpojuma 

lietotājs, iesniedzot pieteikumu (pielikums Nr.2). Pieteikumu reģistrē EDUS. MKP Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa informē EDUS MKP Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāju par rēķinu 

apmaksu un nepieciešamību atjaunot pakalpojuma sniegšanu. Šī punkta noteikumi par izmaksu 

segšanas kārtību nav piemērojami pakalpojuma atjaunošanai, kuru pārtrauca saskaņā ar Instrukcijas 

32.4.punktu.  

 

VII. Saziņa ar pakalpojuma lietotāju 

42. Saziņai ar pakalpojuma lietotāju izmanto informāciju, kuru sniedza pats pakalpojuma lietotājs 

vai kuru pakalpojuma lietotājs izmanto vismaz viena apmaksāta rēķina saņemšanai no  MKP.  

43. Saziņai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, kas nav pakalpojuma lietotājs, izmanto:  

43.1. pakalpojuma saņemšanas vietas adresi, izmantojot VAS “Latvijas pasts” pakalpojumu; 

43.2. ja pakalpojuma saņemšanas vietā nekustamā īpašuma īpašnieks nav sasniedzams, izmanto 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piedāvāto maksas pakalpojumu “Iesniegums par vēstules 

pārsūtīšanu meklējamai personai”.   
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44. MKP priekšroku dod saziņai pa elektronisko pastu, izmantojot e-adresi, ja vien pakalpojuma 

lietotājs nav norādījis, ka vēlas saņemt MKP korespondenci pa pastu. 

 

 

VIII. Noslēguma jautājums 

45. Instrukcija stājas spēkā ar dienu, kad tā ir apstiprināta valdes sēdē.  

46. Ja kādas Instrukcijā atrunātās darbības ir tikušas uzsāktas pirms Instrukcijas spēkā stāšanās, 

tās tiek turpinātas saskaņā ar Instrukcijā atrunāto kārtību. 

47. Ja kādas Instrukcijā atrunātās darbības, kuras ir tikušas uzsāktas pirms Instrukcijas spēkā 

stāšanās, neatbilst Instrukcijā atrunātajai kārtībai un prasībām, tās ir veicamas atkārtoti tikai tad, ja no 

to izpildes rezultātā ir atkarīga turpmāko darbību atbilstība šai Instrukcijai. 

48. Instrukcijas pielikumi Nr.9-12 attiecas tikai uz ūdenssaimniecības pakalpojumu, 

siltumapgādes pakalpojumam līdzīgos gadījumos nepieciešamos dokumentus sagatavo 

Administratīvās nodaļas jurists pēc MKP izpilddirektora, Tehniskās nodaļas vadītāja vai Klientu 

apkalpošanas nodaļas vadītāja  pieprasījuma EDUS.  

 

Valdes locekle      D.Šveide  

  



Pielikums Nr.1 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16)  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

 

 

 SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes pag.,  Mārupes 

nov., LV-2167 

info@mkp.lv  

 

PIETEIKUMS  

PIESLĒGUMA IZVEIDOŠANAI  

 

Informācija par pakalpojuma lietotāju : 

Īpašnieka vārds, uzvārds vai juridiskas 

personas nosaukums 

 

Personas kods vai juridiskas personas 

reģistrācijas numurs 

 

Kontakttālrunis, e-pasts 

 

 

Deklarētā dzīvesvieta – adrese  

(juridiskā adrese juridiskām personām) 

 

Informācija par pilnvaroto personu (juridiskās personas amatpersonu)  

Vārds Uzvārds 

 

 

Personas kods 

 

 

Kontakttālrunis, e-pasts 

 

 

Informācija par pakalpojuma saņemšanas vietu:  

Adrese   

 

 

Kadastra numurs   

 

 

Piederība   

 

 

Deklarēto personu 

skaits 

 

 

 

Pastāvīgi dzīvojošo 

personu skaits  

 

 

 

Nekustamajā īpašumā 

esošās apbūves 

ekspluatācijā nodošanas 

gads  
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Informācija par vēlamo pakalpojumu (atzīmēt ar X): 

1 centralizētā ūdensapgāde   

 Plānotais ūdens patēriņš m3/dnn vai mēnesī  

2 centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu novadīšana un attīrīšana)  

 Plānotais notekūdeņu daudzums m3/dnn vai mēnesī  

3 siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi   

4.  Papildus ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana  

 

Informācija par norēķiniem: 

Rēķina 

saņemšanas 

adrese  

(norādīt 

vienu) 

e-pasts 

_______________________________________________________________________ 

 pasts _________________________________________________________ LV-

__________ 
 

 

Iesniedzamie dokumenti: 

 

Dokumenta nosaukums Atzīme par 

pievienošanu  

Īpašuma tiesību vai valdījumu apliecinoši dokumenti (kopija).  

Zemes robežu plāns   

Notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā 

persona.  

 

Citi dokumenti 

 

 

  

  

 

 

 

Tehniskos noteikumus vēlos saņemt: (atzīmēt ar “X”) 

SIA“Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novads  

Elektroniski: e-pasts:  

 

__________________________@______________________ 

 

 

 

Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem. 

Ar šo dodu piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai pieteiktā pakalpojuma 

lietošanas nodrošināšanas nolūkos.  

 

Mārupes pagastā, Tīrainē     Pieteikumu  iesniedza 

 

________________   ______________________________________ 

/datums/       /paraksts1, atšifrējums/ 

 

Piezīmes. 

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk 

informācijas.  



Pielikums Nr.2 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16)  

 

 SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes pag., Mārupes 

nov., LV-2167 

info@mkp.lv  

 

PIETEIKUMS  

LĪGUMA  NOSLĒGŠANAI (PAKALPOJUMA ATJAUNOŠANAI) 

Informācija par pakalpojuma saņemšanas vietu:  

Adrese   

 

 

Kadastra numurs   

 

 

Piederība   

 

 

 

Informācija par pakalpojuma lietotāju:  

Līguma Nr. un 

noslēgšanas datums, 

klienta konta Nr. 

 

 

 

 

Personas, ar kuru 

noslēgts līgums, dati1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona, kura vēlas 

noslēgt līgumu, dati2 

(norāda, ja vēlas 

pārslēgt līgumu) 

 

 

 

 

 

 

Līguma noslēgšanas 

pamats  

 

 

 

 

 

 

Ja nepieciešams 

atjaunot pārtraukto 

 

 
1 fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai  juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e-pasta adrese vai e-adrese un tālruņa numurs; 

 
2 fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai  juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, e- pasta adrese vai e-adrese un tālruņa numurs 

mailto:info@mkp.lv


pakalpojumu, norāda 

pārtraukšanas iemeslu 

un veiktās darbības 

 

 

Informācija par komercuzskaites mēraparātu (skaitītājs):  

Nosaukums 

  

Rūpnīcas Nr.  

Tips  

Telpa  

Apmaksātais skaitītāja rādījums   

Skaitītāja rādījums līguma 

pārslēgšanas brīdī  

Filtrs pirms skaitītāja  

Atpakaļgaitas vārsts  

Verifikācijas termiņš   

Skaitītāja caurteces diametrs  

 

Pakalpojuma pārtraukšanas gadījumā sakarā pieļautiem pārkāpumiem, avāriju vai plānotiem 

remontdarbiem vēlos saņemt: 

 

 

 

 

Pielikumā (atzīmē ar X):  

 zemesgrāmatas apliecības kopija vai  nomas, īres, patapinājuma (cits) līguma kopija; 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu pieņemšanas – nodošanas akts; 

 citi dokumenti________________________________________________________ 

 

Mārupes pagastā, Tīrainē     Pieteikumu  iesniedza 

 

________________   ______________________________________ 

/datums/       /paraksts1, atšifrējums/ 

 

Piezīmes. 

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk 

informācijas.  

 

  

  

e-pasts: _____________________tālr.Nr. (īsziņas sūtīšanai)______________ 



 

Pielikums Nr.3 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprināta ar 

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 

info@mkp.lv  

 

 

APLIECINĀJUMS 

par pieslēguma izbūvi 

 

Pakalpojuma lietotājs: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs vai  juridiskās 

personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) 

 

paziņo, ka pieslēgums         (atzīmēt ar X) 

1 centralizētā ūdensapgāde   

2 centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu novadīšana un attīrīšana)  

3 siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi   

4.  papildus ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana  

 

ir izbūvēts saskaņā ar SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 20_____.gada _______________ 

izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr._______________ 

 

Ziņas par nekustamo īpašumu:  

Adrese:  

Kadastra numurs:  

Īpašnieks  

  

Ziņas par pakalpojuma lietošanas uzsākšanu: 

SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pārbaude pirms atzara aizbēršanas  
 

(ja pārbaude ir bijusi, lūdzam norādīt datumu,  

ja pārbaude nav bijusi, lūdzam ierakstīt – NAV) 

Akts par komercuzskaites mēraparāta 

uzstādīšanu  
 

(ja akts ir, lūdzam norādīt datumu un numuru,  

ja akts nav, lūdzam ierakstīt – NAV) 

Izpildshēmu *dgn formātā, kas saskaņota ar 

SIA „Mērniecības datu centrs” 

 ir pievienota  

 nav pievienota  

 

 

Pakalpojuma lietotājs 

___________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums)   

mailto:info@mkp.lv


Piezīmes. 

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk 

informācijas.  

  



Pielikums Nr.4 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprināta ar 

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

 

Akta Nr. 
 

Datums: 
        

 

KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA (MEZGLA) TEHNISKĀS PĀRBAUDES 
AKTS 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvis:     

   (vārds, uzvārds, darba apliecības Nr.) 

 

Adrese 
Klients/pakalpojumu lietotājs 

(Juridiskas pers. Nosaukums, Reģ. Nr./ Fiziskas pers. Vārds, uzvārds)  

 
 

_______________________________________________ 

 
 

Tālruņa Nr.:  

e-pasta adrese:  

 

Piedaloties:  

  
(juridiskas pers. Nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese, pārstāvja amats, vārds, uzvārds/ Fiziskas 

pers. Vārds, uzvārds, tālr. numurs, e-pasts) 

 

KUM Uzskaites mezgla numuri Marka DN—Qn Garums 

(mm) 

Rādījums Plomba

s Nr. 

Nākamā 

verifikācija 

(dat.) 

1             

Nr.: 

                  

Moduļa  

Nr.: 

                 

 

2             

Nr.: 

                  

Moduļa  

Nr.: 

                 

 

Komercuzskaites mēraparātu Nr. 1 īpašumtiesības:   MKP   Cits  
Komercuzskaites mēraparātu Nr. 2 īpašumtiesības:   MKP   Cits  

 

KUM atrašanās 

vieta: 
 Pagrabs   Šahta/aka   Siltummezgls   T-telpa   

Cita 

vieta 
  

 
Noslēgarmatūra: 

Novietojums DN Noslēgarmatūras tips Pievienojums Tehniskais stāvoklis 

KUM 1  

Pirms KUM  Lodveida  Aizbīdnis   Darbojas  Nedarbojas  Nav  

Pēc KU 

mezgla 

 Lodveida  Aizbīdnis   Darbojas  Nedarbojas  Nav  

KUM 2  

Pirms KUM  Lodveida  Aizbīdnis   Darbojas  Nedarbojas  Nav  

Pēc KUM  Lodveida  Aizbīdnis   Darbojas  Nedarbojas  Nav  

 

Papildus noplombēts: ____________________________________ Plombas Nr. _______________________________________ 



 

 KUM Nr. 
Plombas Nr. 

Skaitītāja rādījums 

Noņemts KUM1    

Noņemts KUM2    

 

Pārbaude veikta sakarā ar: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Objekts pieslēgts CKT  Jā   Nē                 

                      

Veikta KU mezgla fotofiksācija  Jā   Nē                 

                      

Pielikumi                      

 

Pārbaudes akts izsniegts:  Personīgi   Pa pastu    Akts sastādīts 3 eksemplāros. 

 

Klients/ pakalpojuma lietotājs 
 

 

 

   

 

 

(vārds, uzvārds)  (paraksts)  
 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pārstāvis 
 

 

 

   

(vārds, uzvārds)  (paraksts)  

 

 

 

  



Pielikums Nr.5 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

24.03.2022. valdes sēdes Nr.5 lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.5)/ 

 

LĪGUMA PARAUGS  

 

Personīgais konts (________)   

L Ī G U M S Nr.  

par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

(ūdensapgāde) 

 

 

Tīrainē         20__.gada ________ 

 

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa _____ personā, kas 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no vienas puses, un  

_____________________________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras puses, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 

1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam dzeramo ūdeni īpašumam 

______________, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs: _______, izmantojot 

Piegādātāja maģistrālo ūdensapgādes infrastruktūru (turpmāk tekstā  - ūdenssaimniecības 

pakalpojums) . 

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  pakalpojumu 

saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

2. Norēķinu kārtība: 

2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumu no Līguma noslēgšanas brīža. Ja 

Puses paraksta  aktu, kurā abas puses fiksē piederības robežu, pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta numuru, verifikācijas datumu  un sākuma rādījumus, un akta parakstīšanas 

datums atšķiras no Līguma noslēgšanas datuma, maksāšanas pienākums sākas ar akta parakstīšanas 

dienu. 

2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāra mēnesi, balstoties 

uz komercuzskaites mēraparāta rādījumu, kas uzrāda patērētā ūdens daudzumu kubikmetros un ir 

nolasīts un nodots Pakalpojuma sniedzējam ik mēnesi laika periodā no 25. datuma līdz nākamā mēneša 

1. datumam.  

2.3. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar tarifiem, ko normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Spēkā esošie 

ūdensapgādes tarifi ir pieejami Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

2.4. Gadījumā, ja ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaite attiecīgā mēnesī nav iespējama, maksa par 

pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 

2.4.1. Ja uzstādītais komercuzskaites mēraparāts ir bojāts, tam norauta iepriekš uzstādītā Piegādātāja 

plomba vai ir konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto rādījumu precizitāti, maksu 

par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto trūkumu novēršanas brīdim 

aprēķina pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, pieņemot, ka uz vienu deklarēto 

personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, 

kas saņemts un apmaksāts šī punkta kārtībā, netiek pārrēķināta.  

http://www.mkp.lv/


2.4.2. Ja Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā neinformē Piegādātāju par komercuzskaites 

mēraparāta rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad 

Pakalpojuma lietotājs informē par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, bet ne ilgāk kā trīs 

mēnešus, aprēķina  pēc vidējā patēriņa iepriekšējos  12 (divpadsmit) mēnešos. Piegādātājs nākamajā 

mēnesī pēc rādījumu saņemšanas pārrēķina maksu par pakalpojumu atbilstoši faktiskam patēriņam un 

nosūta atbilstošu rēķinu ar korekcijām. 

2.5. Parakstot līgumu, Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka  par Līgumā un normatīvajos aktos 

noteikto ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpšanu Piegādātājs ir tiesīgs  

aprēķināt kompensāciju, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensapgādes ievadu 24 

stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Kompensāciju aprēķina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Ja nav iespējams noteikt pārkāpuma izdarīšanas dienu, aprēķina periods ir viens 

mēnesis no pārkāpuma konstatēšanas brīža. Ja kompensāciju aprēķina par pārkāpumu, kas izdarīts 

2.4.1.apakšpunktā atrunātajos apstākļos, tad 2.4.1.apakšpunktā paredzēto norēķinu kārtību nepiemēro.  

2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata līdz nākamā 

mēneša beigām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst rēķina sagatavošana 

un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina izsniegšana citā veidā ir 

pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas par papildu maksu, 

kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. 

Piegādātājs informē par maksas apmēru par rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā 

un kārtībā pirms pirmā rēķina nosūtīšanas.  

 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz piederības robežai, kura 

ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas gadījumi ir īpaši 

atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos normatīvajos aktos;  

3.1.2. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības 

robežai; 

3.1.3. nodrošināt ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām; 

3.1.4. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai 

nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.5. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu 

nomaiņu un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

3.1.6.  glabāt informāciju par piederības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma sagatavot un 

izsniegt  ūdensapgādes sistēmas piederības robežu shēmu.  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1.  nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi un uzturēšanu mēraparāta uzstādīšanai, 

nomaiņai un ikdienas lietošanai; 

3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt 

tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, to starp veikt pārbaudi, kā arī 

aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un mēraparātu no bojājumiem, minētā prasība ir 

izpildāma arī tad, ja komercuzskaites mēraparāts atrodas Pakalpojuma lietotāja īpašumā un tam 

likumīgi nav bijis izbūvēts mezgls; 

3.2.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

ūdensvadu tehnisko dokumentāciju; 

3.2.4.  uzraudzīt līdz piederības robežai savā īpašuma teritorijā esošās ūdensapgādes sistēmas tehnisko 

stāvokli, tai skaitā uzņemties atbildību  par komercuzskaites mēraparāta stāvokli un par 

komercuzskaites mēraparāta plombu stāvokli, un nekavējoties likvidēt jebkuru bojājumu, kā arī 

nekavējoties par atklājušos bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot īslaicīgi 

pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus avārijas 

stāvokļa (bojājuma) novēršanai; Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka šī punkta kārtībā pieprasītā 

pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana ir veicama par Piegādātāja 

atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 2.3.punktā atrunātajā maksā, kā arī pakalpojuma 

pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā ar pakalpojuma nepieejamības radīšanu citiem 



pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Piegādātājam visus 

izdevumus, kas tam būs radušies, izpildot Pakalpojuma lietotāja lūgumu šī punkta kārtībā; 

3.2.5. bez saskaņošanas ar Piegādātāju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdenssaimniecības 

pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

3.2.6. savlaicīgi un pilnā apmērā  norēķināties ar Piegādātāju par  saņemto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu; 

3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos gadījumos, tai 

skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus piederības robežas; 

3.2.8.  nolasīt katra mēneša no 25.datuma līdz mēneša beigām mēraparāta rādījumus un līdz nākamā 

mēneša 1. datumam paziņot par tiem  Piegādātājam, izvēloties ērtāko saziņas veidu:  e-pasts: 

paterins@mkp.lv vai interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv. Paziņojot rādījumus, Pakalpojuma 

lietotājs obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi, un Klienta konta numuru.   

3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 

lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  

aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 

3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

3.3.3. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai 

avāriju laikā; 

3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos tīklos 

radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai trešo personu 

apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu plānotos  remontus; 

3.3.5. Pakalpojuma lietotājs traucē vai kavē Piegādātāja darbiniekam piekļūt mēraparātam un 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

Pakalpojuma lietotāja piederības robežā saskaņā ar 2.1.punktā minēto aktu,  

3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma 

uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.3.7.  Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis atkārtotu Līguma 3.2.punkta apakšpunktu (izņemot 

3.2.6.apakšpunktu) pārkāpumu. 

3.4. Izdevumus, kas rodas Piegādātājam, pārtraucot un atjaunojot pārtraukto pakalpojumu 3.3.5.-

3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu novēršanu saistībā 

ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms pakalpojuma atjaunošanas 

uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas 

Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma 

sniegšana ir tikusi pārtraukta.  

 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā nenoteiktu laiku.  

4.2.  Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, šādos gadījumos: 

4.2.1. Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem atbilstoši Piegādātāja tehniskajām prasībām ir 

izbūvējis ar Piegādātāju saskaņotu atslēgumu no ūdensapgādes centralizētajiem tīkliem, un ir 

nokārtojis visas saistības par saņemto ūdensapgādes pakalpojumu līdz Līguma izbeigšanas diena; 

4.2.2. Pakalpojuma lietotājs ir nodevis tiesības lietot pakalpojumu citai personai un iesniedza 

Piegādātājam šo tiesību pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norādīts mēraparāta rādījums, atbilstoši 

kuram Pakalpojuma lietotājs veic gala norēķinu ar Piegādātāju.  

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus (turpmāk - Dati) 

un veic to apstrādi. Kārtība, kādā Piegādātājs iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ir atrunāta 

Privātuma politikā, kura ir publiski pieejama Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv.  

5.2. Parakstot Līgumu, Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Piegādātāja privātuma 

politiku un piekrīt nodot savus datus Piegādātājam apstrādei saskaņā ar to. Pakalpojuma lietotājs 
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apņemas patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām Privātuma politikā un nepieciešamības gadījumā informēt 

Piegādātāju par atteikumu nodot Datus apstrādei. 

6. Citi noteikumi 

6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma 

sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 

6.1.1. 30 dienas iepriekš Līguma 3.3.1.-3.3.2. apakšpunktos minētajos gadījumos, kā arī plānoto 

remontdarbu gadījumā; 

6.1.2. nebrīdinot 3.3.3.punktā atrunātajā gadījumā; 

6.1.3. tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā  darba dienā plkst.8.00 Līguma 3.3.4.punktā 

atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  

6.1.4. 10 dienas iepriekš Līguma 3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos.  

6.2. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā norādīto 

kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā kontaktinformācija nodrošina 

savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos gadījumos.  

6.3. Pakalpojuma lietotājs atbild par Līgumā pielīgto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi sekojošā 

kārtībā:  

6.3.1. par rēķinā norādītas summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, Pakalpojuma 

lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.1% no nokavēta maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti  līdz nokavēta maksājuma pilnīgai samaksai. 

Jebkurš Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma 

procentu dzēšanai un tikai pēc tam atlikusī summa, ja tāda ir, tiek novirzīta pamatparāda dzēšanai.   

6.3.2. Ja Pakalpojuma lietotājs pieļauj Līguma 3.2.punkta apakšpunktu (izņemot 3.2.6.apakšpunktu) 

pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot vienreizēju līgumsodu līdz 

100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par vienu un to pašu (iepriekš 

konstatētu un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu 

nepiemēro par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

6.4. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, Puses risina  

savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina savstarpēji noslēgtajā 

vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto Līguma saistošu regulējumu. 

Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, izņemot gadījumus, kurus regulē 

normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 6.3.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas 

aprēķins.  

6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas 

tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  

6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

 

Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 

 

___________________        __________________________________ 

                                                (paraksts)                    (paraksts)        (vārds, 

uzvārds) 
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Pielikums Nr.6 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16)  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

24.03.2022. valdes sēdes Nr.5 lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.5)/ 

 

 

LĪGUMA PARAUGS  

 

                                                                                                              Personīgais konts 

(________)   

L Ī G U M S Nr.  

par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

(par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu) 

 

 

Tīrainē                 20__.gada ________ 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa _______ personā, 

kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no vienas puses, un  

____________________________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras puses, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 

1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti pieņemt Pakalpojuma lietotāja novadītos sadzīves kanalizācijas 

notekūdeņus īpašumam ______________, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs: 

_______, izmantojot Piegādātāja maģistrālo kanalizācijas infrastruktūru (turpmāk tekstā  - 

ūdenssaimniecības pakalpojums) . 

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  pakalpojumu 

saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

2. Norēķinu kārtība: 

2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumu no Līguma noslēgšanas brīža. Ja 

Puses paraksta  aktu, kurā abas puses fiksē piederības robežu, pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta numuru, verifikācijas datumu  un sākuma rādījumus, un akta parakstīšanas 

datums atšķiras no Līguma noslēgšanas datuma, maksāšanas pienākums sākas ar akta parakstīšanas 

dienu.  

2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāra mēnesi, balstoties 

uz komercuzskaites mēraparāta (turpmāk tekstā – mēraparāta) rādījumu, kas uzrāda patērētā ūdens 

daudzumu kubikmetros un ir nolasīts un nodots Pakalpojuma sniedzējam ik mēnesi laika periodā no 

25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam. Ja komercuzskaites mēraparāts ūdens patēriņa uzskaitei 

nav uzstādīts, norēķiniem piemēro Līguma 2.4.1.apakšpunktu. 

2.3. Maksa par kanalizācijas pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar tarifiem, ko normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Spēkā esošie 

kanalizācijas tarifi ir pieejami Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

2.4. Gadījumā, ja ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaite attiecīgā mēnesī nav iespējama, maksa par 

pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 

2.4.1. Ja uzstādītais mēraparāts ir bojāts, tam norauta iepriekš uzstādītā Piegādātāja plomba vai ir 

konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto rādījumu precizitāti, maksu par 

sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto trūkumu novēršanas brīdim aprēķina 

pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, pieņemot, ka uz vienu deklarēto personu tiek 
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patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, kas saņemts 

un apmaksāts šī punkta kārtībā, netiek pārrēķināta.  

2.4.2. Ja Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā neinformē Piegādātāju par mēraparāta 

rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad Pakalpojuma 

lietotājs informē par mēraparāta rādījumiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas, aprēķina  pēc 

vidējā patēriņa iepriekšējos  12 (divpadsmit) mēnešos. Piegādātājs nākamajā mēnesī pēc rādījumu 

saņemšanas pārrēķina maksu par pakalpojumu atbilstoši faktiskam patēriņam un nosūta atbilstošu 

rēķinu ar korekcijām.  

2.5. Parakstot līgumu, Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka  par Līgumā un normatīvajos aktos 

noteikto ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpšanu Piegādātājs ir tiesīgs  

aprēķināt kompensāciju, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur kanalizācijas izvadu 

24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja nav iespējams noteikt pārkāpuma 

izdarīšanas dienu, aprēķina periods ir viens mēnesis no pārkāpuma konstatēšanas brīža. Kompensāciju 

aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja kompensāciju aprēķina par pārkāpumu, kas izdarīts 

2.4.1.apakšpunktā atrunātajos apstākļos, tad 2.4.1.apakšpunktā paredzēto norēķinu kārtību nepiemēro.  

2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata līdz nākamā 

mēneša beigām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst rēķina sagatavošana 

un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina izsniegšana citā veidā ir 

pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas par papildu maksu, 

kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. 

Piegādātājs informē par maksas apmēru par rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā 

un kārtībā pirms pirmā rēķina nosūtīšanas.  

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz piederības robežai, kura 

ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas gadījumi ir īpaši 

atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos normatīvajos aktos;  

3.1.2. nodrošināt centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības 

robežai; 

3.1.3. nodrošināt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām vai notekūdeņu 

attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām; 

3.1.4. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai 

nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.5. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu nomaiņu un 

verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

3.1.6.  glabāt informāciju par piederības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma sagatavot un 

izsniegt  kanalizācijas sistēmas piederības robežu shēmu;  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1.  nodrošināt mēraparāta mezgla izbūvi un uzturēšanu mēraparāta uzstādīšanai, nomaiņai un 

ikdienas lietošanai; 

3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski 

nepieciešamās darbības ar mēraparātu, kā arī aizsargāt mēraparāta mezglu un mēraparātu no 

bojājumiem, minētā prasība ir izpildāma arī tad, ja mēraparāts atrodas Pakalpojuma lietotāja īpašumā 

un tam likumīgi nav bijis izbūvēts mezgls; 

3.2.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju; 

3.2.4.  uzraudzīt līdz piederības robežai savā īpašuma teritorijā esošās kanalizācijas sistēmas tehnisko 

stāvokli, tai skaitā uzņemties atbildību  par mēraparāta stāvokli un par mēraparāta plombu stāvokli, un 

nekavējoties likvidēt jebkuru bojājumu, kā arī nekavējoties par atklājušos bojājumu informēt 

Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot īslaicīgi pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma 

sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus avārijas stāvokļa (bojājuma) novēršanai; Pakalpojuma 

lietotājs tiek informēts, ka šī punkta kārtībā pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša 

pakalpojuma atjaunošana ir veicama par Piegādātāja atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 

2.3.punktā atrunātajā maksā, kā arī pakalpojuma pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus 

sakarā ar pakalpojuma nepieejamības radīšanu citiem pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma 



Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Piegādātājam visus izdevumus, kas tam būs radušies, izpildot 

Pakalpojuma lietotāja lūgumu šī punkta kārtībā; 

3.2.5. bez saskaņošanas ar Piegādātāju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdenssaimniecības 

pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

3.2.6. savlaicīgi un pilnā apmērā  norēķināties ar Piegādātāju par  saņemto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu; 

3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos gadījumos, tai 

skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus piederības robežas; 

3.2.8.  nolasīt katra mēneša no 25.datuma līdz mēneša beigām mēraparāta rādījumus un līdz nākamā 

mēneša 1. datumam paziņot par tiem  Piegādātājam, izvēloties ērtāko saziņas veidu:  e-pasts: 

paterins@mkp.lv vai interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv. Paziņojot rādījumus, Pakalpojuma 

lietotājs obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi, un Klienta konta numuru; 

3.2.9. nodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai tikai tādus sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, kas 

atbilst Latvijas Republikas normatīvos noteiktām prasībām sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem un 

noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai tajos, nodrošinot, ka Pakalpojuma 

lietotāja novadītajos notekūdeņos nav: 

3.2.9.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti un citas 

lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;  

3.2.9.2. eļļas un tauki daudzumos, kuri var veicināt tīklu aizsērēšanu; 

3.2.9.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā; 

3.2.9.4. naftas produkti; 

3.2.9.5. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu; 

3.2.9.6. degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu 

rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos; 

3.2.9.7. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa 

oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;  

3.2.10. nenodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai lietus kanalizācijas ūdeņus.  

3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 

lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  

aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 

3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

3.3.3. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai 

avāriju laikā; 

3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos tīklos 

radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai trešo personu 

apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu plānotos  remontus; 

3.3.5. Pakalpojuma lietotājs traucē vai kavē Piegādātāja darbiniekam piekļūt mēraparātam un 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

Pakalpojuma lietotāja piederības robežā saskaņā ar 2.1.punktā minēto aktu,  

3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma 

uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.3.7.  Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis atkārtotu Līguma 3.2.1.-3.2.5., 3.2.7.-3.2.8. apakšpunktu 

pārkāpumu; 

3.3.8. Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis 3.2.9.apakšpunkta, 3.2.10.apakšpunkta pārkāpumu līdz 

pārkāpuma un tā radīto seku novēršanas brīdim. 

3.4. Izdevumus, kas rodas Piegādātājam, pārtraucot un atjaunojot pārtraukto pakalpojumu 3.3.5.-

3.3.8.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu novēršanu saistībā 

ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms pakalpojuma atjaunošanas 

uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas 

Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma 

sniegšana ir tikusi pārtraukta.  
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4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā nenoteiktu laiku.  

4.2.  Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, šādos gadījumos: 

4.2.1. Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem atbilstoši Piegādātāja tehniskajām prasībām ir 

izbūvējis ar Piegādātāju saskaņotu atslēgumu no ūdensapgādes centralizētajiem tīkliem, un ir 

nokārtojis visas saistības par saņemto ūdensapgādes pakalpojumu līdz Līguma izbeigšanas diena; 

4.2.2. Pakalpojuma lietotājs ir nodevis tiesības lietot pakalpojumu citai personai un iesniedza 

Piegādātājam šo tiesību pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norādīts mēraparāta rādījums, atbilstoši 

kuram Pakalpojuma lietotājs veic gala norēķinu ar Piegādātāju. 

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus (turpmāk - Dati) 

un veic to apstrādi. Kārtība, kādā Piegādātājs iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ir atrunāta 

Privātuma politikā, kura ir publiski pieejama Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv.  

5.2. Parakstot Līgumu, Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Piegādātāja privātuma 

politiku un piekrīt nodot savus datus Piegādātājam apstrādei saskaņā ar to. Pakalpojuma lietotājs 

apņemas patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām Privātuma politikā un nepieciešamības gadījumā informēt 

Piegādātāju par atteikumu nodot Datus apstrādei.  

  

  

6. Citi noteikumi 

6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma 

sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 

6.1.1. 30 dienas iepriekš Līguma 3.3.1.-3.3.2. apakšpunktos minētajos gadījumos, kā arī plānoto 

remontdarbu gadījumā; 

6.1.2. nebrīdinot 3.3.3.punktā atrunātajā gadījumā un ja tiek konstatēts 3.2.9.apakšpunkta, 3.2.10. 

apakšpunkta pārkāpums; 

6.1.3. tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā  darba dienā plkst.8.00 Līguma 3.3.4.punktā 

atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  

6.1.4. 10 dienas iepriekš Līguma 3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos.  

6.2. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā norādīto 

kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā kontaktinformācija nodrošina 

savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos gadījumos.  

6.3. Pakalpojuma lietotājs atbild par Līgumā pielīgto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi sekojošā 

kārtībā:  

6.3.1. par rēķinā norādītas summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, Pakalpojuma 

lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.1% no nokavēta maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti  līdz nokavēta maksājuma pilnīgai samaksai. 

Jebkurš Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma 

procentu dzēšanai un tikai pēc tam atlikusī summa, ja tāda ir, tiek novirzīta pamatparāda dzēšanai. 

6.3.2. Ja Pakalpojuma lietotājs pieļauj Līguma 3.2.punkta apakšpunktu (izņemot 3.2.6.apakšpunktu) 

pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot vienreizēju līgumsodu līdz 

100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par vienu un to pašu(iepriekš konstatētu 

un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro 

par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6.4. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, Puses risina  

savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina savstarpēji noslēgtajā 

vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto Līguma saistošu regulējumu. 

Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, izņemot gadījumus, kurus regulē 

normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 6.3.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas 

aprēķins.  

6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas 

tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  
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6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

 

 

Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 

 

___________________        __________________________________ 

                                                (paraksts)                    (paraksts)        (vārds, 

uzvārds) 
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Pielikums Nr.7 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

24.03.2022. valdes sēdes Nr.5 lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.5)/ 

  

 

LĪGUMA PARAUGS  

 

 

                                                                                                              Personīgais konts 

(________)   

L Ī G U M S Nr.  

par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

(ūdensapgāde un kanalizācija)  

  

 

 

Tīrainē                                     20__.gada 

________ 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa ____ personā, kas 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no vienas puses, un  

________________________turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras puses, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 

1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam dzeramo ūdeni un centralizēti 

pieņemt Pakalpojuma lietotāja novadītos sadzīves kanalizācijas notekūdeņus īpašumam 

______________, Mārupes pagasts,  Mārupes novads, kadastra numurs: _______, izmantojot 

Piegādātāja maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru (turpmāk tekstā  - 

ūdenssaimniecības pakalpojums) . 

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  pakalpojumu 

saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

2. Norēķinu kārtība: 

2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumu no Līguma noslēgšanas brīža. Ja 

Puses paraksta  aktu, kurā abas puses fiksē piederības robežu, pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta numuru, verifikācijas datumu  un sākuma rādījumus, un akta parakstīšanas 

datums atšķiras no Līguma noslēgšanas datuma, maksāšanas pienākums sākas ar akta parakstīšanas 

dienu.  

2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāra mēnesi, balstoties 

uz mēraparāta rādījumu, kas uzrāda patērētā ūdens daudzumu kubikmetros un ir nolasīts un nodots 

Pakalpojuma sniedzējam ik mēnesi laika periodā no 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam.  

2.3. Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, katram pakalpojumam atsevišķi, tiek 

noteikta saskaņā ar tarifiem, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija. Spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir pieejami 

Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

2.4. Gadījumā, ja ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaite attiecīgā mēnesī nav iespējama, maksa par 

pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 
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2.4.1. Ja uzstādītais mēraparāts ir bojāts, tam norauta iepriekš uzstādītā Piegādātāja plomba vai ir 

konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto rādījumu precizitāti, maksu par 

sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto trūkumu novēršanas brīdim aprēķina 

pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, pieņemot, ka uz vienu deklarēto personu tiek 

patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, kas saņemta 

un apmaksāta šī punkta kārtībā, netiek pārrēķināta.  

2.4.2. Ja Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā neinformē Piegādātāju par mēraparāta 

rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad Pakalpojuma 

lietotājs informē par mēraparāta rādījumiem, aprēķina  pēc vidējā patēriņa iepriekšējos  12 (divpadsmit) 

mēnešos. Piegādātājs nākamajā mēnesī pēc rādījumu saņemšanas pārrēķina maksu par pakalpojumu 

atbilstoši faktiskam patēriņam un nosūta atbilstošu rēķinu ar korekcijām. 

2.5. Parakstot līgumu, Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka  par Līgumā un normatīvajos aktos 

noteikto ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpšanu Piegādātājs ir tiesīgs  

aprēķināt kompensāciju, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu 

vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja nav 

iespējams noteikt pārkāpuma izdarīšanas dienu, aprēķina periods ir viens mēnesis no pārkāpuma 

konstatēšanas brīža. Kompensāciju aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja kompensāciju 

aprēķina par pārkāpumu, kas izdarīts 2.4.1.apakšpunktā atrunātajos apstākļos, tad 2.4.1.apakšpunktā 

paredzēto norēķinu kārtību nepiemēro.  

2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata līdz nākamā 

mēneša beigām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst rēķina sagatavošana 

un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina izsniegšana citā veidā ir 

pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas par papildu maksu, 

kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. 

Piegādātājs informē par maksas apmēru par rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā 

un kārtībā pirms pirmā rēķina nosūtīšanas.  

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz piederības robežai, kura 

ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas gadījumi ir īpaši 

atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos normatīvajos aktos;  

3.1.2. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības  robežai; 

3.1.3. nodrošināt ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām; 

3.1.4. nodrošināt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām vai notekūdeņu 

attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām; 

3.1.5. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai 

nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.6. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu nomaiņu un 

verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

3.1.7.  glabāt informāciju par piederības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma sagatavot un 

izsniegt  ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas piederības robežu shēmu;  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1.  nodrošināt mēraparāta mezgla izbūvi un uzturēšanu mēraparāta uzstādīšanai, nomaiņai un 

ikdienas lietošanai; 

3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski 

nepieciešamās darbības ar mēraparātu, kā arī aizsargāt mēraparāta mezglu un mēraparātu no 

bojājumiem, minētā prasība ir izpildāma arī tad, ja mēraparāts atrodas Pakalpojuma lietotāja īpašumā 

un tam likumīgi nav bijis izbūvēts mezgls; 

3.2.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju; 

3.2.4.  uzraudzīt līdz piederības robežai savā īpašuma teritorijā esošās ūdensapgādes sistēmas un 

kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, tai skaitā uzņemties atbildību  par mēraparāta stāvokli un par 

mēraparāta plombu stāvokli, un nekavējoties likvidēt jebkuru bojājumu, kā arī nekavējoties par 



atklājušos bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot īslaicīgi pārtraukt 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus avārijas stāvokļa 

(bojājuma) novēršanai; Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka šī punkta kārtībā pieprasītā 

pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana ir veicama par Piegādātāja 

atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 2.3.punktā atrunātajā maksā, kā arī pakalpojuma 

pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā ar pakalpojuma nepieejamības radīšanu citiem 

pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Piegādātājam visus 

izdevumus, kas tam būs radušies, izpildot Pakalpojuma lietotāja lūgumu šī punkta kārtībā; 

3.2.5. bez saskaņošanas ar Piegādātāju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdenssaimniecības 

pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

3.2.6. savlaicīgi un pilnā apmērā  norēķināties ar Piegādātāju par  saņemto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu; 

3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos gadījumos, tai 

skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus piederības robežas; 

3.2.8.  nolasīt katra mēneša no 25.datuma līdz mēneša beigām mēraparāta rādījumus un līdz nākamā 

mēneša 1. datumam paziņot par tiem  Piegādātājam, izvēloties ērtāko saziņas veidu:  e-pasts: 

paterins@mkp.lv vai tīmekļa vietnē: skaititaji.marupe.lv. Paziņojot rādījumus, Pakalpojuma lietotājs 

obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi un piešķirto klienta konta numuru; 

3.2.9. nodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai tikai tādus sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, kas 

atbilst Latvijas Republikas normatīvos noteiktām prasībām sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem un 

noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai tajos, nodrošinot, ka Pakalpojuma 

lietotāja novadītajos notekūdeņos nav: 

3.2.9.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti un citas 

lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;  

3.2.9.2. eļļas un tauki daudzumos, kuri var veicināt tīklu aizsērēšanu; 

3.2.9.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā; 

3.2.9.4. naftas produkti; 

3.2.9.5. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu; 

3.2.9.6. degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu 

rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos; 

3.2.9.7. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa 

oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;  

3.2.10. nenodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai lietus kanalizācijas ūdeņus.  

3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 

lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  

aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 

3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

3.3.3. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai 

avāriju laikā; 

3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos tīklos 

radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai trešo personu 

apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu plānotos  remontus; 

3.3.5. Pakalpojuma lietotājs traucē vai kavē Piegādātāja darbiniekam piekļūt mēraparātam un 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

Pakalpojuma lietotāja piederības robežā saskaņā ar 2.1.punktā minēto aktu,  

3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma 

uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

3.3.7. Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis atkārtotu Līguma 3.2.1.-3.2.5., 3.2.7.-3.2.8. apakšpunktu 

pārkāpumu; 

3.3.8. Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis 3.2.9.apakšpunkta, 3.2.10.apakšpunkta pārkāpumu līdz 

pārkāpuma un tā radīto seku novēršanas brīdim. 
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3.4. Izdevumus, kas rodas Piegādātājam, pārtraucot un atjaunojot pārtraukto pakalpojumu 3.3.5.-

3.3.8.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu novēršanu saistībā 

ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms pakalpojuma atjaunošanas 

uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas 

Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma 

sniegšana ir tikusi pārtraukta.  

 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā nenoteiktu laiku.  

4.2.  Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, šādos gadījumos: 

4.2.1. Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem atbilstoši Piegādātāja tehniskajām prasībām ir 

izbūvējis ar Piegādātāju saskaņotu atslēgumu no ūdensapgādes centralizētajiem tīkliem, un ir 

nokārtojis visas saistības par saņemto ūdensapgādes pakalpojumu līdz Līguma izbeigšanas diena; 

4.2.2. Pakalpojuma lietotājs ir nodevis tiesības lietot pakalpojumu citai personai un iesniedza 

Piegādātājam šo tiesību pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norādīts mēraparāta rādījums, atbilstoši 

kuram Pakalpojuma lietotājs veic gala norēķinu ar Piegādātāju.  

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus (turpmāk - Dati) 

un veic to apstrādi. Kārtība, kādā Piegādātājs iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ir atrunāta 

Privātuma politikā, kura ir publiski pieejama Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv.  

5.2. Parakstot Līgumu, Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Piegādātāja privātuma 

politiku un piekrīt nodot savus datus Piegādātājam apstrādei saskaņā ar to. Pakalpojuma lietotājs 

apņemas patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām Privātuma politikā un nepieciešamības gadījumā informēt 

Piegādātāju par atteikumu nodot Datus apstrādei.  

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma 

sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 

6.1.1. 30 dienas iepriekš Līguma 3.3.1.-3.3.2. apakšpunktos minētajos gadījumos, kā arī plānoto 

remontdarbu gadījumā; 

6.1.2. nebrīdinot 3.3.3.punktā atrunātajā gadījumā , kā arī, ja tiek konstatēts 3.2.9.apakšpunkta vai 

3.2.10. apakšpunkta pārkāpums; 

6.1.3. tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā  darba dienā plkst.8.00 Līguma 3.3.4.punktā 

atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  

6.1.4. 10 dienas iepriekš Līguma 3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos.  

6.2. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā norādīto 

kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā kontaktinformācija nodrošina 

savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos gadījumos.  

6.3. Pakalpojuma lietotājs atbild par Līgumā pielīgto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi sekojošā 

kārtībā:  

6.3.1. par rēķinā norādītas summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, Pakalpojuma 

lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.1% no nokavēta maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti  līdz nokavēta maksājuma pilnīgai samaksai. 

Jebkurš Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma 

procentu dzēšanai un tikai pēc tam atlikusī summa, ja tāda ir, tiek novirzīta pamatparāda dzēšanai. 

6.3.2. Ja Pakalpojuma lietotājs pieļauj Līguma 3.2.punkta apakšpunktu (izņemot 3.2.6.apakšpunktu) 

pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot vienreizēju līgumsodu līdz 

100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par vienu un to pašu(iepriekš konstatētu 

un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro 

par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6.4. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, Puses risina  

savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina savstarpēji noslēgtajā 

vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto Līguma saistošu regulējumu. 
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Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, izņemot gadījumus, kurus regulē 

normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 6.3.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas 

aprēķins.  

6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas 

tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  

6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 

 

___________________        __________________________________ 

                                                (paraksts)                    (paraksts)        (vārds, 

uzvārds) 
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Pielikums Nr.8 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

24.03.2022. valdes sēdes Nr.5 lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.5)/ 

 

LĪGUMA PARAUGS  

 

                                                                                                              Personīgais konts 

(________)   

L Ī G U M S Nr. (projekts) 

par centralizētā siltumenerģijas piegādes  pakalpojuma sniegšanu 

 

 

Tīrainē         20__.gada ________ 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa __ personā, 

kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no vienas puses, un  

_____________, ___ __________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras 

puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 

1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam siltumenerģiju  īpašumam 

______________, Mārupes pagasts,  Mārupes novads, kadastra numurs: _______, izmantojot 

Piegādātāja centralizētos siltumtīklus (turpmāk tekstā  - siltumapgādes pakalpojums).  

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par siltumapgādes  pakalpojumu saskaņā 

ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

 

2. Norēķinu kārtība: 

2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par siltumapgādes pakalpojumu no brīža, kad ir abpusēji parakstīts 

akts, kurā abas puses fiksē piederības robežu,  pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datumu un 

mēraparāta sākuma rādījumus.  

2.2. Norēķiniem par  piegādāto siltumenerģiju izmanto uzskaites mēraparātu, kuru uzstāda un 

noplombē Piegādātājs uz piederības robežas.  Visus izdevumus, kuri saistīti ar uzskaites mēraparātu, 

kuri ir Piegādātāja īpašumā, iegādi, uzstādīšanu, nomaiņu, remontu un apkopi sedz Piegādātājs, ja 

Puses par to nav vienojušās savādāk.  

2.3. Maksa par siltumapgādes pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāra mēnesi, balstoties uz 

mēraparāta rādījumu, kas uzrāda attiecīgā mēnesī patērētā siltuma daudzumu MWh. Mēraparāta 

radījumu nolasīšanu nodrošina Piegādātājs.  

2.4. Maksa par siltumapgādes pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar tarifiem, ko normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Piegādātājs 

nodrošina aktuālo siltumapgādes tarifu pieejamību Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

2.5. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par mēraparāta plombu neaizskaramību un saglabāšanu un 

nekavējoties ziņo Piegādātājam par plombu bojājumiem.   

2.6. Ja mēraparāts ir bojāts vai atslēgts un nav uzskaitījis patērētās siltumenerģijas daudzumu pilnu 

norēķina periodu, patērētās siltumenerģijas daudzumu par laika posmu, kurā mēraparāts  nedarbojās, 

nosaka, pamatojoties uz vidējo patēriņu laika periodā, kad tas darbojās un kas nav mazāks par trim 

dienām, reizinot ar āra gaisa temperatūras korekcijas koeficientu laika periodā, norēķinam par kuru 

veic attiecīgu aprēķinu.  
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2.7. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata līdz nākamā 

mēneša beigām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst rēķina sagatavošana 

un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina izsniegšana citā veidā ir 

pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma saņemšanas par papildu maksu, 

kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. 

Piegādātājs informē par maksas apmēru par rēķina sagatavošanu Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā 

un kārtībā pirms pirmā rēķina nosūtīšanas.  

 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu līdz piederības  robežai, kura ir 

norādīta 2.1.punktā minētajā aktā, ievērojot pakalpojuma sniegšanas parametrus atbilstoši āra gaisa 

temperatūras grafikam, nepieļaujot novirzi diennaktī vairāk par +/- 10% (desmit procenti);  

3.1.2. nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu, kas nepieciešama 

pakalpojuma nepārtrauktai  sniegšanai; 

3.1.3. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, lai 

nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.4. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, mēraparāta rādījumu 

nolasīšanu un apstrādi,  laicīgu mēraparātu nomaiņu un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

3.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos aprēķināt kompensāciju un iesniegt 

Pakalpojuma lietotājam rēķinu tās apmaksai; 

3.1.6. samaksāt Pakalpojuma lietotājam kompensāciju, ja Piegādātāja vainas dēļ nav piegādāts 

noteiktais siltumenerģijas daudzums, kompensācijas apmēru nosaka normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā; 

3.1.7. saskaņot  Pakalpojuma lietotāja apkures sistēmu pieslēgšanas nosacījumus vai īslaicīgas 

atvienošanas (līdz 5 dienām) laiku 10 dienu laikā pēc Pakalpojuma lietotāja iesnieguma saņemšanas.  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1. ievērot Līgumā noteikto patēriņa režīmu, nepārsniedzot atļauto maksimālo slodzi un siltumnesēja 

maksimālo caurplūdi; 

3.2.2. līgumā noteiktajos termiņos veikt maksājumus; 

3.2.3. nodrošināt Piegādātāja pārstāvju piekļūšanu individuālajam siltumpunktam, siltummezglam, 

siltumapgādes sistēmas daļai Pakalpojuma lietotāja piederības robežā,  

3.2.4. saskaņot ar Piegādātāju siltumapgādes sistēmu pieslēgšanu pēc remonta, kā arī jaunu sistēmu 

pieslēgšanu; 

3.2.5.   uzraudzīt līdz piederības robežai savā īpašuma teritorijā esošās siltumapgādes sistēmas daļas 

tehnisko stāvokli, ne retāk kā reizi gadā veikt vispārējo pārbaudi, un nekavējoties likvidēt jebkuru 

bojājumu, kā arī nekavējoties par atklājušos bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā 

lūdzot īslaicīgi pārtraukt siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus 

avārijas stāvokļa (bojājuma) novēršanai. Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka šī punkta kārtībā 

pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana ir veicama par 

Piegādātāja atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 2.3.punktā atrunātajā maksā, kā arī 

pakalpojuma pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā ar pakalpojuma nepieejamības 

radīšanu citiem pakalpojumiem Pakalpojuma lietotājiem, šādā gadījuma Pakalpojuma lietotājs 

atlīdzina Piegādātājam visus izdevumus, kas tam būs radušies, izpildot Pakalpojuma lietotāja lūgumu 

šī punkta kārtībā; 

3.2.6. bez saskaņošanas ar Piegādātāju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina siltumapgādes 

pakalpojuma saņemšanu citiem  Pakalpojuma lietotājiem; 

3.2.7. informēt Piegādātāju  par siltumapgādes pakalpojuma nepieejamību visos gadījumos, tai skaitā, 

ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus piederības robežas; 

3.2.8. maksāt Piegādātājam kompensāciju, ja Pakalpojuma lietotājs neizpilda līgumsaistības un pārkāpj 

normatīvajos aktos noteiktās siltumapgādes pakalpojuma lietošanas prasības; 

3.2.9. nodrošināt, ka Pakalpojuma lietotāja siltummezglā ir siltumenerģijas patēriņa un parametru 

reģistrācijas žurnāls, kurā ne retāk kā 2 reizes mēnesī (obligāti atskaites perioda 15.datumā un nākošā 

mēneša pēdējā datumā) reģistrē siltumenerģijas patēriņu (MWh), siltumtīklu ūdens caurplūdi (m3), 

mēraparāta darbības laiku (taimera laiku, h),  siltumtīklu un siltumapgādes sistēmu darbības 



parametrus (temperatūru, spiedienu, slodzi), mēraparāta bojājumus (bojājumu skaitu),  ūdensskaitītāja 

radījumus, ja pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta karsta ūdens sagatavošana; 

3.2.10. nodrošināt  Piegādātāja uzlikto plombu saglabāšanu. Plombu noņemšanu var veikt tikai 

Piegādātāja norīkots pārstāvis; 

3.2.11. iepriekš rakstveidā saskaņot ar Piegādātāju izmaiņas siltummezgla esošajā projektā, t.sk. 

izmaiņas siltummezgla principiālajā shēmā, ja tiek mainīts ierīču un mēraparātu pieslēgums vai to 

tehniskie parametri, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos; 

3.2.12. ierosināt apkures sezonas uzsākšanu vai pabeigšanu 10 (desmit) dienas iepriekš, vēršoties ar 

rakstisku iesniegumu pie Piegādātāja. Apkures sezonas sākumā Pakalpojuma lietotājs  pievieno 

iesniegumam aktu par Pakalpojuma lietotāja piederībā esošo siltumtīklu un siltuma mezgla primārā 

kontūra hidraulisko pārbaudi. 

3.3. Piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas 

piegādi Pakalpojuma lietotājam šādos gadījumos: 

3.3.1. Pakalpojuma lietotājs neievēro līgumā noteikto patēriņa režīmu; 

3.3.2.Pakalpojuma lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem; 

3.3.3. Pakalpojuma lietotājs patvaļīgi pieslēdzis jaunas siltumapgādes sistēmas, kā arī pēc remonta 

pieslēdzis siltumapgādes sistēmas bez hidrauliskās pārbaudes un piegādātāja atļaujas; 

3.3.4. Pakalpojuma lietotāja siltumtīklos un siltumapgādes sistēmās, kas ir Pakalpojuma lietotāja 

piederības robežā,  ir bojājumi, kas var izraisīt avārijas un nelaimes gadījumus vai traucē citu 

Pakalpojuma lietotāju siltumapgādi; 

3.3.5. ja Pakalpojuma lietotājs neļauj Piegādātāja pārstāvjiem pārbaudīt Pakalpojuma lietotāja 

piederības robežā esošo siltumapgādes sistēmas daļu un siltumenerģijas darbību. 

3.4. Par siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu plānotas un līgumā paredzētas siltumapgādes sistēmas 

atvienošanas dēļ Piegādātājs Pakalpojuma lietotāju brīdina rakstiski vismaz 10 dienas iepriekš. Ja piecu 

dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas Piegādātājam neizdodas siltumapgādes sistēmas atvienošanas 

laiku saskaņot ar Pakalpojuma lietotāju, Piegādātājs nosaka šo laiku patstāvīgi un paziņo Pakalpojuma 

lietotājam. Par siltumapgādes sistēmas atvienošanas laiku Pakalpojuma lietotāju atkārtoti brīdina 24 

stundas iepriekš. 

3.5.  Ja nekavējoties jānovērš avārija vai bojājumi Piegādātāja siltumapgādes sistēmā, kas padara 

neiespējamu siltumenerģijas piegādi, Piegādātājam ir tiesības atvienot Pakalpojuma lietotāja 

siltumapgādes sistēmu un atvienošanas iemeslu paziņot pēc tam, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. 

3.6. Izdevumus, kas rodas Piegādātājam, pārtraucot un atjaunojot pārtraukto pakalpojumu 3.3.punkta 

apakšpunktos norādītajos gadījumos saistībā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu, sedz 

Pakalpojuma lietotājs. Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana nav pieļaujama pirms Pakalpojuma 

lietotājs pilnā apmērā nav sedzis šī punkta kārtībā Piegādātājam radušos izdevumus.  

 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā nenoteiktu laiku.  

4.2. Piegādātājs vienpusējā kārtā pirms termiņa var izbeigt Līgumu, brīdinot par to Pakalpojuma 

lietotāju 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms Līguma vienpusējas izbeigšanas, ja Īpašums tiek 

atsavināts. 

4.3. Piegādātājs vienpusējā kārtā var izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Pakalpojuma 

lietotāju mēnesi pirms Līguma izbeigšanas, gadījumā, kad:  

4.3.1.Pakalpojuma lietotājs bez saskaņošanas ar Piegādātāju apkures periodā ilgāk kā trīs mēnešus 

nepatērē Piegādātāja piegādāto siltumenerģiju. 

4.3.2.  Pakalpojuma lietotājs  nepilda Līguma noteikumus un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības, kas regulē siltumenerģijas piegādi, lietošanu un uzskaites kārtību. 

4.4. Pakalpojuma lietotājs vienpusējā kārtā var izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to 

Piegādātāju mēnesi pirms Līguma izbeigšanas un nokārtojot visas saistības pret Piegādātāju, ja: 

4.4.1.  zudusi nepieciešamība Pakalpojuma lietotāja Īpašumā saņemt Piegādātāja siltumenerģiju; 

4.4.2. Pakalpojuma lietotāja īpašums (Līguma 1.1.punkts)  ir atsavināts. 

4.5. Līgumu var izbeigt arī citos gadījumos abām pusēm par to īpaši rakstveidā vienojoties.  

4.6. Līguma izbeigšanas dienā neatkarīgi no izbeigšanas iemesla Līguma 1.1.punktā minētais īpašums 

tiek atslēgts no Piegādātāja centralizētajiem siltumtīkliem, par to abām pusēm sastādot aktu, kurā fiksē 



pēdējos mēraparāta rādījumus. Šo punktu var nepiemērot daļā par astlēgumu  Līguma 

4.4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja jauns īpašuma ieguvējs noslēdz ar Piegādātāju līgumu  par 

siltumenerģijas piegādes turpināšanu. 

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus (turpmāk - Dati) 

un veic to apstrādi. Kārtība, kādā Piegādātājs iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ir atrunāta 

Privātuma politikā, kura ir publiski pieejama Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv.  

5.2. Parakstot Līgumu, Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Piegādātāja privātuma 

politiku un piekrīt nodot savus datus Piegādātājam apstrādei saskaņā ar to. Pakalpojuma lietotājs 

apņemas patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām Privātuma politikā un nepieciešamības gadījumā informēt 

Piegādātāju par atteikumu nodot Datus apstrādei.  

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā norādīto 

kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā kontaktinformācija nodrošina 

savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos gadījumos.  

6.2. Pakalpojuma lietotājs atbild par Līgumā pielīgto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi sekojošā 

kārtībā:  

6.2.1. par rēķinā norādītās summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, Pakalpojuma 

lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0.1% no nokavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti  līdz nokavētā maksājuma pilnīgai samaksai. Ja 

Piegādātājs ir sācis aprēķināt nokavējuma procentus, jebkurš Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais 

maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma procentu dzēšanai un tikai pēc tam atlikusī summa, 

ja tāda ir, tiek novirzīta pamatparāda dzēšanai.  

6.2.2. Ja Pakalpojuma lietotājs pieļauj Līguma 3.2.3.-3.2.7. un 3.2.9.-3.2.10.apakšpunktu pārkāpumu, 

Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot vienreizēju līgumsodu līdz 100.00 EUR 

apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu un ietekmi uz Piegādātāja saimniecisko darbību 

kopumā un sniegtā pakalpojuma kvalitāti.  Par vienu un to pašu (iepriekš konstatētu un noteiktā laikā 

nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pakalpojuma 

lietotāju no neizpildītā pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro par pārkāpumu, par kuru 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem Piegādātājam ir pienākums aprēķināt kompensāciju. pienākuma.  

6.3. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, Puses risina  

savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina savstarpēji noslēgtajā 

vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto Līguma saistošu regulējumu. 

Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, izņemot gadījumus, kurus regulē 

normatīvie akti (kompensācijas samaksa), kā arī ar vienošanos nav samazināms 6.2.1.punkta kārtībā 

veiktais nokavējuma naudas aprēķins.  

6.4. Strīdi Līguma sakarā tiek risināti Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības un vadoties no Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens 

glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

6.6. Līgumam ir  viens pielikums: 

6.6.1. Pielikums– akts par pakalpojuma uzsākšanu. 

Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 

 

___________________        __________________________________ 

                                                (paraksts)                    (paraksts)        (vārds, 

uzvārds)  

http://www.mkp.lv/
mailto:ainars305@gmail.com


Pielikums Nr.9 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2022.  

valdes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.2 (protokols Nr.2)/ 

 

Akts  

par pārbaudi par  

sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu ievērošanu 

 

 

I Informācija par pārbaudi:  

Pārbaudes veicējs  

Pārbaudes pamats   

Pārbaudes datums un laiks  

Citu personu klātbūtne pārbaudes laikā   

 

II Informācija par pakalpojuma saņemšanas vietu:  

Adrese, kadastra numurs 

(apzīmējums) 

 

 

 

Maģistrālais vads, kuram 

piekļaujas  

 

 

 

III Informācija par pieejamiem  pakalpojumiem (atzīmēt ar X): 

 Pakalpojuma nosaukums  Atzīme 

par 

noslēgto 

līgumu  

Atzīme par 

pieejamību  

1 centralizētā ūdensapgāde   

2 centralizētā kanalizācija    

3 siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi    

 

IV Informācija par pieslēgumu, kuram nav izdarīta atzīme par noslēgto līgumu 

 

Apraksts  Jā /Nē apraksts   

pieslēgums tehniski pieļauj 

sabiedriskā pakalpojuma 

lietošanu 

  

pieslēgums atbilst normatīvo 

aktu būvniecības jomā 

noteiktajām prasībām, tai skaitā 

MKP tehniskajiem 

noteikumiem, kas izdoti 

attiecībā uz šo īpašumu 

  

MKP izsniedza tehniskos 

noteikumus attiecīgam 

īpašumam 

  

 



V Informācija par pieslēgumu, kuram ir izdarīta atzīme par noslēgto līgumu 

 

Apraksts  Jā /Nē Apraksts   

uzstādītajam komercuzskaites 

mēraparātam ir bojāta vai 

noņemta plomba  

  

 ir izdarīta neatļauta iedarbība 

uz komercuzskaites mēraparātu 

  

apvadlīnijas, ugunsdzēsības 

aizbīdņi un citi 

ūdenssaimniecības sistēmas 

elementi ir atvērtā stāvoklī un šā 

iemesla dēļ ūdens 

komercuzskaites mēraparāts 

neuzskaita visu pakalpojuma 

lietotāja patērēto ūdeni 

  

ugunsdzēsības aizbīdņi ir 

aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav 

plombas vai tā ir bojāta 

  

pakalpojuma līgumā nav 

iekļauta virszemes ūdeņu vai 

gruntsūdeņu novadīšana 

centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā vai pakalpojuma 

lietotāja kanalizācijas izvadam 

ir pievienota drenāžas sistēma 

bez normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā izstrādātās 

būvniecības dokumentācijas 

  

ūdens tiek lietots no 

ugunsdzēsības hidranta 

  

komercuzskaites mēraparāta 

mezgls ir pārbūvēts bez 

normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā izstrādātas būvniecības 

dokumentācijas 

  

 

komercuzskaites mēraparāta rādījums  

 

Aktu sastādīja: __________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, amats) 

 

Akta sastādīšanā piedalījās: 

 ______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

_______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

_______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

_______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

 

  



Pielikums Nr.10 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

 

Akts  

par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu  

(avārijas apstākļu fiksēšanai) 

 

 

I Informācija par pārbaudi:  

Pārbaudes veicējs  

Pārbaudes pamats   

Pārbaudes datums un laiks  

Citu personu klātbūtne pārbaudes laikā   

Brīdinājums/paziņojums nosūtīts  

 

II Informācija par pakalpojuma saņemšanas vietu:  

Adrese, kadastra numurs 

(apzīmējums) 

 

 

 

Maģistrālais vads, kuram 

piekļaujas  

 

komercuzskaites 

mēraparāta rādījums 

 

 

 

III Informācija par pārtraucamiem   pakalpojumiem (atzīmēt ar X): 

 Pakalpojuma nosaukums  Atzīme 

par 

noslēgto 

līgumu  

Atzīme par 

pieejamību  

1 centralizētā ūdensapgāde   

2 centralizētā kanalizācija    

 

IV Informācija par pārtraukšanas iemesli:  

piespiedu 

labprātīgi 

avārijas novēršanai*  

citi iemesli _______________________________________________________________ 

 

V Informācija par pārtraukšanas veidu:  

aizbīdnis komercuzskaites mēraparātā mezglā (pakalpojuma lietotāja piederības robežā) ar 

pakalpojuma sniedzēja plombu; 

pakalpojuma atslēgšana pakalpojuma sniedzēja piederības robežā, neiekļūstot īpašumā 

cits ___________________________________________________________________ 

 

 

*Avārijas apstākļi, fotofiksācija, veikto pasākumu apraksts:  

 

  



 

 

 

Aktu sastādīja: __________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, amats) 

 

Akta sastādīšanā piedalījās: 

 ______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

_______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

  



Pielikums Nr.11 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16)  

 [Uzņēmuma veidlapa] 

 

 

 

 
 

Viršu ielā 6, Tīraine,    20__.gada ____._______ 

 

Adresāts  

 

PAZIŅOJUMS 

PAR PIEKĻUVES NODROŠINĀŠANU 

 

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” INFORMĒ, ka īpašumā [pilna adrese: iela, Nr., 

ciems, pagasts] klienta Nr. [norādīt numuru] ir nepieciešams veikt (vajadzīgo pasvītrot): 

1) komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi, sakarā ar (vajadzīgo atzīmēt ar X):  

 

ilgstošu rādījumu nenodošanu (pēdējais rādījums tika nodots DD/MM/GGGG) 

nodoto rādījumu  neatbilstību; 

 

2) komercuzskaites mēraparāta nomaiņu sakarā ar verifikācijas termiņa beigām 

DD/MM/GGGG.  

3) Cits iemesls________________________________________________________. 

Informēju, ka pārbaude tiks veikta pakalpojuma lietotāja/nekustamā īpašuma īpašnieka 

klātbūtnē vienā no sekojošiem laikiem:  

1) DD/MM/GGGG plkst.__________; 

2) DD/MM/GGGG plkst.__________; 

3) DD/MM/GGGG plkst.__________.  

Pārbaudi/mēraparāta nomaiņu veiks SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” Pakalpojumu 

nodrošināšanas nodaļas Pakalpojumu kontroles un uzskaites inspektors (vārds, uzvārds).  

Lūdzu informēt par Jums ērtāko laiku līdz DD/MM/GGGG pa tālruni __________________.  

 

Informēju, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 

"Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 12. 

punktu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus 

(par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 10 dienas iepriekš) šādos gadījumos: 

12.1. pakalpojuma lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē 

pakalpojuma sniedzēja darbiniekam piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam, 

ugunsdzēsības noslēgarmatūrai, hidranta vai kanalizācijas sistēmas skatakai [..]. 

12.2. pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības 

pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.  

 

Ievērojot minēto, informēju, ka, ja līdz augstāk norādītajam datumam SIA  “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” netiks saņemta informācija, kurā no piedāvātajiem laikiem Jūs varat 



nodrošināt SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” inspektoram piekļuvi komercuzskaites 

mēraparāta mezglam īpašumā, ūdenssaimniecības pakalpojums tiks pārtraukts nākamā 

kalendāra mēneša pēdējā datumā.  

Tāpat informēju, ka pakalpojuma pārtraukšana un atjaunošana ir maksas pakalpojums 

saskaņā ar SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” cenrādi, kas ir publiski pieejams 

www.mkp.lv.  

Maksa tiks aprēķināta desmit dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas vai 

pakalpojuma atjaunošanas pieteikšanas, Jums par to sagatavojot un nosūtot rēķinu. Rēķinā 

norādītā summa ir apmaksājama līdz rēķinā norādītajam datumam, pretējā gadījumā parāds 

tiks piedzīts prasības kārtībā, papildus parāda summai piedzenot tiesas izdevumus un 

likumiskos 6% gadā līdz sprieduma izpildes dienai.  

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītājs   _______________ 

 

  

http://www.mkp.lv/


Pielikums Nr.12 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

20.12.2021. valdes sēdes Nr.16 

lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.16) 

[Uzņēmuma veidlapa] 

 

 

 

 
 

Viršu ielā 6, Tīraine,    20__.gada ____._______ 

 

Adresāts  

 

ATKĀTOTS BRĪDINĀJUMS 

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANU 

 

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” ATGĀDINA, ka nav izpildītas 

DD/MM/GGGG brīdinājumā Nr.XXX norādītās darbības.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 11. punktu  brīdinu, ka  

DD/MM/GGGG plkst.____________īpašumā [pilna adrese: iela, Nr., ciems, pagasts] klienta 

Nr. [norādīt numuru] tiks pārtraukts ūdenssaimniecības pakalpojums.   

Lūdzu nodrošināt SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”  pārstāvja iekļūšanu īpašumā 

pakalpojuma pārtraukšanai nepieciešamo darbu veikšanai no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00. Jums 

ir tiesības pieteikt Jums vēlamo precīzāku pakalpojuma atslēgšanas laiku pa tālruni 28670000 

līdz DD/MM/GGGG.  

Tāpat informēju, ka pakalpojuma pārtraukšana un atjaunošana ir maksas pakalpojums 

saskaņā ar SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” cenrādi, kas ir publiski pieejams 

www.mkp.lv.  

Maksa tiks aprēķināta desmit dienu laikā pēc pakalpojuma pārtraukšanas vai 

pakalpojuma atjaunošanas pieteikšanas, Jums par to sagatavojot un nosūtot rēķinu. Rēķinā 

norādītā summa ir apmaksājama līdz rēķinā norādītajam datumam, pretējā gadījumā parāds 

tiks piedzīts prasības kārtībā, papildus parāda summai piedzenot tiesas izdevumus un 

likumiskos 6% gadā līdz sprieduma izpildes dienai. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

XXX       _______________ 
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