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ŪDENS SKAITĪTĀJU VERIFIKĀCIJU 
DRĪKST ATLIKT!
Ko vēl svarīgi zināt par komunālajiem pakalpojumiem 
ārkārtējās situācijas laikā? 3. lpp.

LAIKS GATAVOT 
REMONTDARBU PIETEIKUMUS!
Rīgas dome gatava apmaksāt 50% no remontdarbu 
izmaksām, saņemt naudu nebūs vienkārši

6.–7. lpp.



– Bordāna kungs, vasarā visa sa-
biedrība apsprieda Tieslietu ministri-
jas plānus veikt nekustamā īpašuma 
kadastrālās vērtēšanas sistēmas re-
formu. Tika ziņots, ka daudzu māju 
un dzīvokļu kadastrālā vērtība strauji 

palielināsies, tātad palielināsies arī 
nekustamā īpašuma nodoklis. Kas par 
to zināms šodien? 

– Kā tieslietu ministrs es turpinu uz-
skatīt, ka izmaiņas kadastrālās vērtēšanas 
sistēmā nav iespējamas, kamēr Saeima 
nepieņems mūsu ierosinātos grozījumus 
Nekustamā īpašuma nodokļa likumā. Ar 
šiem grozījumiem mēs vēlamies pasargāt 
iedzīvotājus no nodokļu sloga pieauguma.

– Finanšu ministrija savukārt uz-
stāj, lai vispirms tiktu veiktas kadas-
trālo vērtību reformas, bet tikai pēc 
tam notiktu lemšana par ar nekustamā 
īpašuma nodokli neapliekamā minimu-
ma ieviešanu.

– Satversmē ir noteiktas personas 
tiesības uz mājokli. Lai cilvēki to 

nezaudētu nodokļa pieauguma 
dēļ, mēs turpinām uzstāt uz 
neapliekamā minimuma ievie-
šanu mājoklim ar kadastrālo 
vērtību līdz 100 000 eiro.    

– Kādēļ jautājums 
pieklusa? 

– Tagad viss ir atka-
rīgs no Finanšu ministri-
jas spējas vienoties ar 
Tieslietu ministriju par 
mūsu ierosinātajiem 
grozījumiem Nekusta-
mā īpašuma nodokļa 

likumā. Tiklīdz Finanšu 
ministrija spēs spert soli 
pretī, Tieslietu ministrija 

sāks plānoto kadastrālās vērtēšanas refor-
mas virzību.

– Jaunās nekustamā īpašuma ka-
dastrālās vērtēšanas sistēmas plāns ir 
izsaucis sabiedrības neapmierinātību. 
Daudzi iedzīvotāji, uzzinājuši, ka viņu 
mājas un dzīvokļi kļūs divas reizes 
dārgāki, bija sašutuši. Vai esat gatavs 
paciest kritiku?  

– Jā, patlaban, piespiedu pauzes laikā, 
esam ieguldījuši daudz spēka jaunās kadas-
trālās vērtēšanas sistēmas uzlabošanā. Lai 
to izdarītu, mēs strādājam ar pašvaldībām 
un vērtētājiem. Mēs pastāvīgi meklējam 
pieļautās kļūdas. Kas attiecas uz mājokļa 
novērtējumu, speciālisti mūsu sistēmu at-
zīst par pietiekami precīzu.

– Jautājums, ko uzdod mūsu lasītā-
ja: „Kāpēc visiem mājokļu īpašniekiem 
jūs piedāvājat vienādu mājokļa kadas-
trālās vērtības neapliekamo minimu-
mu – 100 000 eiro? Kāpēc jūs darāt 
pāri lielām un daudzbērnu ģimenēm?”

– Gluži pretēji, saskaņā ar mūsu piedā-
vājumu neapliekamais minimums jāaprēķina 
atsevišķi katram cilvēkam, kurš dzīvo dzīvok-
lī vai mājā. Tas ir 100 000 eiro katram dek-
larētajam, ieskaitot bērnus. Šādu noteikumu 
plānots attiecināt uz ģimenēm līdz pieciem 
cilvēkiem, attiecīgi – nodokļa atlaide tiks 
piemērota nekustamajam īpašumam ar ka-
dastrālo vērtību līdz 500 000 eiro. Dārgā-
kiem objektiem mēs neapliekamo minimumu 
nepiemērosim, jo, ja cilvēkam pieder tik eks-
kluzīvs nekustamais īpašums, tad viņam ir pa 
spēkam arī nodokļus samaksāt.

Atgādinām, ka no 2021. gada 1. janvā-
ra izmaiņas kadastrālās vērtēšanas sistēmā 
un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina 
kārtībā nav gaidāmas. Pēc vienošanās starp 
valdošās koalīcijas partijām jautājums pa-
gaidām ir iesaldēts. KJānis Bordāns, tieslietu ministrs

JĀNIS BORDĀNS: 
„CILVĒKA TIESĪBAS 
UZ MĀJOKLI
IR NOSTIPRINĀTAS 
SATVERSMĒ!”
Vai beidzot tiks noteikta minimālā nekustamā īpašuma Vai beidzot tiks noteikta minimālā nekustamā īpašuma 
platība, kas netiks aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli?platība, kas netiks aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli?
A. ŠEVČENKO
2020. gada vasarā Tieslietu ministrija paziņoja par plānu no-
teikt minimālo ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo 
dzīvojamo platību. Kas notika ar šo plānu? Uz jautājumiem 
atbild tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Plānots, ka no 2020. gada 3. decembra Rīgas siltuma apkures tarifs 
būs 44,1 eiro par megavatstundu. Salīdzinājumam – patlaban siltum-
enerģijas piegāde rīdziniekiem izmaksā 39,77 eiro par megavatstundu 
(plus PVN). 

Jaunais tarifs būs spēkā līdz 2021. gada 31. jūlijam, bet pēc tam 
sagaidāms vēl viens pieaugums – līdz 45,27 eiro par megavatstundu.

Kā skaidro uzņēmumā, tarifa pieaugums ir saistīts ar iepirktās sil-
tumenerģijas cenas pieaugumu. Par iepirktās siltumenerģijas izmaksu 
pieaugumu par 26% ir paziņojis AS Latvenergo.

Pēc Rīgas siltuma valdes priekšsēdētāja Normunda Talča teiktā, ap-
kures tarifā vairāk nekā 71% veido iepirktās siltumenerģijas un degvie-
las izmaksas, bet galvenais iepirktās enerģijas piegādātājs ir AS Lat-
venergo.

Diemžēl ziņa par tarifa paaugstināšanos sekoja gandrīz tūlīt aiz 
priekpilnā paziņojuma par kārtējo samazinājumu. Atgādinām, ka šajā 
gadā Rīgas siltums četras reizes samazināja tarifu, beidzamo reizi tas 
notika 1. oktobrī. Divu mēnešu laikā siltumenerģijas cena bija par 23% 
zemāka nekā pagājušā gada apkures sezonā, taču izrādījās, ka mēs 
priecājāmies par agru...

2020. gada laikā uzņēmums Rīgas siltums piecas reizes mainīja sil-
tumenerģijas tarifu:
 no 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. jūnijam – 48,08 EUR/MWh (bez 

PVN);
 no 1. jūnija līdz 2020. gada 1. augustam – 45,69 EUR/MWh (bez 

PVN);
 no 1. augusta līdz 2020. gada 1. oktobrim – 40,46 EUR/MWh (bez 

PVN);
 no 1. oktobra līdz 2020. gada 1. decembrim – 39,77 EUR/MWh 

(bez PVN);
 no 2020. gada 1. decembra – 44,1 EUR/MWh (bez PVN). K

PAR AGRU 
PRIECĀJĀMIES
Pēc rekordzema līmeņa Pēc rekordzema līmeņa 
sasniegšanas sasniegšanas Rīgas siltumaRīgas siltuma
tarifs atkal pieaugtarifs atkal pieaug
Uzņēmuma Rīgas siltums apkures tarifs decem-
brī palielināsies par 11%. Par pieņemto lēmumu 
paziņojis ofi ciālais izdevums Latvijas Vēstnesis.

K2 Svarīgi!



 Veselības centrā 4, Krišjāņa Barona ielā 117

 Bolderājas poliklīnikā, Kapteiņu ielā 7

 Rīgas domes Labklājības departamentā, 

Baznīcas ielā 19/23

 Rīgas Sociālā dienesta

 Teritoriālajā centrā Avoti, Avotu ielā 31, k-2

 Teritoriālajā centrā Bolderāja, 

Mežrozīšu ielā 43

 Teritoriālajā centrā Vidzeme, 

Vidrižu ielā 3, Brīvības gatvē 266

 Teritoriālajā centrā Purvciems, Ieriķu ielā 2b

 Teritoriālajā centrā Pļavnieki, Salnas ielā 2 

 Teritoriālajā centrā Āgenskalns, 

Ed. Smiļģa ielā 46, Ziepju ielā 13

 Teritoriālajā centrā Dzirciems, Baldones ielā 2

 Teritoriālajā centrā Ziemeļi, Hanzas ielā 7

 Kultūras centrā Imanta, Anniņmuižas bulvārī 29

 Kultūras centrā Iļģuciems, Lidoņu ielā 27, k-2

 Rīgas namu apsaimniekotāja fi liālēs:

 Gogoļa ielā 5, Rīgā

 Daugavas ielā 1, Salaspilī

 Rīgas namu pārvaldnieka iecirkņos un nodaļās

 Jūrmalā, Skolas ielā 50, Jūrmalas apsaimniekotāju 

asociācĳ as birojā

 Jūrmalā, Raiņa ielā 110, aptiekā

 Jūrmalā, Nometņu ielā 10, aptiekā

Nākamo „Darīsim Kopā!” numuru 
gaidiet 10. decembrī

AVĪZI BEZ MAKSAS 
VAR SAŅEMT:

Avīze 
„Darīsim 
Kopā!”
Izdevējs: 

SIA „EGO projekts”
Reģistrācijas numurs: 000703294
Tālrunis: 29172377

Reklāmas nodaļa: 29147618
http://www.kopaa.lv
E-pasts: info@kopaa.lv
Rīga, Gogoļa iela 5, LV-1011
Iznāk sadarbībā ar Rīgas 
apsaimniekotāju asociāciju
Iespiests: SIA „Poligrāfijas grupa 
Mūkusala”

Tirāža: 20 000

„Dzīvoju vienistabas dzīvoklī Ķen-
garagā, – raksta Olga. – Manā dzīvoklī 
ir četri ūdens patēriņa skaitītāji.  Nesen 
mūsu mājas pārvaldnieks – īpašnieku 
sabiedrība – man atsūtīja atgādinā-
jumu, ka 22. novembrī maniem skai-
tītājiem beigsies verifi kācijas termiņš 
un tie jānomaina uz jauniem. Es esmu 
seniora vecumā un atrodos riska grupā, 
jo man ir astma. Baidoties infi cēties ar 

koronavīrusu, ārkārtējās situācijas laikā 
nevēlos aicināt uz mājām svešiniekus, 
to starpā meistarus. Vai man ir tiesības 
atlikt ūdens skaitītāju verifi cēšanu uz 
vēlāku laiku?”

Jā, saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 1013 ikviens dzīvokļa 
īpašnieks var atlikt individuālo ūdens 
patēriņa skaitītāju pārbaudi vai nomai-
ņu, ja to kārtējās verifi cēšanas termiņš 

ir ārkārtējās situācijas laikā vai trīs mē-
nešu laikā pēc tās beigām. 
 Noteikumos Nr. 1013 teikts, ka 

pirms ārkārtējās situācijas beigām ne-
vienam nav tiesību ierasties jūsu dzīvok-
lī, lai pārbaudītu ūdens skaitītāju rādī-
jumus, to darbības pareizību un plombu 
tehnisko stāvokli. Tāpat pārvaldniekam 
nav tiesību prasīt, lai dzīvokļa īpašnieks 
veic skaitītāju pirmstermiņa verifi cēša-
nu, nomaiņu vai uzstādīšanu. Visas šīs 
darbības, kas būtu jādara parastā laikā, 
nākas atlikt līdz ārkārtējās situācijas 
beigu dienai.
 Pieņemsim, ka skaitītāju verifi cē-

šanas termiņš ir beidzies pirms ārkār-
tējās situācijas izsludināšanas vai tās 
laikā. Ja Ministru kabinets ir izsludinājis 
ārkārtējo situāciju epidēmijas vai pan-
dēmijas dēļ, dzīvokļa īpašnieks var at-
likt skaitītāju pārbaudi un nomaiņu. Šis 
darbs ir jāizdara trīs mēnešu laikā  pēc 
ārkārtējās situācijas beigām. Tikmēr 
pārvaldniekam, izrakstot īpašniekam 
rēķinus par ūdens patēriņu, jāņem vērā 
esošo skaitītāju rādījumi.
 Ko darīt, ja epidemioloģiskās krī-

zes laikā ūdens skaitītājs ir sabojājies un 
jūs nevarat nodot tā rādījumus, turklāt 
neesat informējis pārvaldnieku par savu 
prombūtni? Šādā gadījumā līdz ārkār-
tējās situācijas beigām pārvaldniekam 
ir pienākums izrakstīt jums rēķinus 
par ūdeni, pamatojoties uz datiem par 
vidējo patēriņu beidzamo trīs mēnešu 
laikā. K

ŪDENS SKAITĪTĀJU 
VERIFICĒŠANU VAR ATLIKT!
Ārkārtējās situācijas laikā ir spēkā īpaši Ārkārtējās situācijas laikā ir spēkā īpaši 
noteikumi dzīvokļu īpašniekiemnoteikumi dzīvokļu īpašniekiem
Sakarā ar COVID-19 epidēmiju valstī atkal izsludināta 
ārkārtējā situācija. Ko darīt, ja šajā laikā ir beidzies 
individuālo ūdens skaitītāju verifi kācijas termiņš?

K 3COVID-19



Bez lieka skaļuma

„Nemanāmi un bez liekiem brīdi-
nājumiem mūsu pārvaldnieks portālā 
e-parvaldnieks.lv publicēja tāmi un 
remontdarbu plānu nākamajam gadam. 
Mūsu mājā apkalpošanas izmaksas ir 
palielinājušās par 30%,” sociālajā tīk-
lā Facebook raksta rīdzinieks Dmitrijs 
Kuzņecovs. „Kā ir mainījusies tāme jūsu 
mājā?”

Daudzi rīdzinieki, kuri atbildēja 
Dmitrijam, rakstīja, ka mājas pārvald-
nieks apkalpošanas izmaksas ir paaug-
stinājis nenozīmīgi, bet kaut kur tās 
pat samazinājušās. „Mūsu mājā maksu 
par apsaimniekošanu sola samazināt 
par 0,03 eiro par dzīvojamās platības 
kvadrātmetru,” raksta Romāns Gladi-
ļins. „Taču dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt 
uzmanīgiem – pārvaldnieks var izdomāt 
daudz ko, piemēram, tāmes apsprieša-
nai paredzētajā termiņā klusiņām pub-
licēt citu tās variantu ar augstākām ce-
nām.” Savukārt Karīna Mazura ziņo, ka 
pārvaldnieks jau trešo gadu pēc kārtas 
remontdarbu plānā paredz stikloto lo-
džiju, kas savieno divas piecstāvu ēkas, 
atjaunošanu. Šo darbu izmaksas pastā-
vīgi pieaug: „2019. gadā pārvaldnieks 
remontu apsolīja par 2400 eiro, 2020. 
gadā – par 3150 eiro, bet 2021. gada 
plānā lodžiju remonts mums maksās jau 
6577 eiro. Tā mēs drīz uzšausimies kos-
mosā...”

Viss samazinās, 
vien maksa 
par dzīvokli pieaug

Latvijas ekonomika piedzīvo kri-
tumu, oktobrī tika fi ksēta defl ācija, 
samazinās pat transporta izdevumi. Ar 
ko ir saistīts apsaimniekošanas maksu 
pieaugums?   

– Saeimā turpinās budžeta likum-
projektu paketes apspriešana, – stāsta 
ekonomikas maģistre un Rīgas apsaim-
niekotāju asociācijas eksperte Taisija 
Štāle. – Šī pakete ietver arī plānotās no-
dokļu izmaiņas, kas tiešā veidā skars arī 
apsaimniekošanas maksas. Piemēram, 
no 2021. gada 1. janvāra Latvijā plāno-
ta minimālās algas paaugstināšana līdz 
500 eiro. Tas nozīmē, ka pārvaldniekiem 
būs par 16% jāpaaugstina laika likme 
mazāk apmaksātajiem darbiniekiem – 
sētniekiem. Dažām mājām maksas pie-
augums var būt jūtamāks, jo 2021. gadā 
darba devējiem būs jāmaksā par katru 
darbinieku sociālās apdrošināšanas ie-
maksas atbilstoši minimālajai algai.

Ja sētnieks strādā vienā mājā, tad 
obligātās sociālās iemaksas var pār-
sniegt viņa reālo algu – brīdina Taisija 
Štāle.

– Piemēram, ir mājas, kurās sētnie-
ki nopelna tikai 100–150 eiro, tomēr 
darba devējam ir pienākums par šādiem 
darbiniekiem veikt minimālās apdroši-
nāšanas iemaksas – aptuveni 175 eiro.

Izrādās, ka lielās mājas, kurās sēt-
nieki jau agrāk pelnīja aptuveni 500 
eiro, nejutīs jaunās nodokļu politikas 
ietekmi, bet, jo mazāka ir māja un ma-
zāka alga sētniekam, jo jūtamāk var 
pieaugt iedzīvotāju izdevumi. 

Vienīgā iespēja daļēji izvairīties no 
apsaimniekošanas maksas palielināša-
nās ir izmantot likumā piedāvāto ie-
spēju – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 
pieņemt lēmumu atteikties no sanitārās 
uzkopšanas un apņemties to veikt sa-
viem spēkiem, tomēr tik vienkārši tas 
var neizdoties – problēma paliek.  

Vidējā alga pieaugusi 
par gandrīz 4%

– Dzīvojamās mājas apsaimnieko-
šanas maksā ietilpst daudzas pozīci-
jas, – stāsta Taisa Štāle. – To veido 
pārvaldīšanas uzņēmuma administrā-
cijas izmaksas un maksa par mājas sa-
nitāro uzkopšanu, plānveida apseko-
šanu un mājas tehnisko uzturēšanu. 
Aptuveni 60% no šiem izdevumiem 
veido darba algas un ar tām saistītie 
nodokļi.  

Šī iemesla dēļ apsaimniekošanas 
maksu ietekmē ne tikai minimālās, bet 
arī vidējās algas pieaugums valstī. Pēc 
beidzamajiem publiskotajiem datiem, 
2020. gada otrajā ceturksnī vidējā alga 
gada griezumā ir pieaugusi par 3,9% 
un ir 1118 eiro pirms nodokļu nomak-
sas vai 824 eiro uz rokas.

Vēl ir tāds faktors kā būvniecības 
izmaksas. Būvniecības uzņēmumu pie-
dāvāto tāmju pieaugums var ietekmēt 
remontdarbu izmaksas mājā, tomēr 
būvniecības izmaksas COVID-19 epidē-
mijas laikā neaug tik strauji, kā iepriekš 
tika gaidīts. Piemēram, līdz 2020. gada 
septembrim būvniecības darbu izmak-
sas palielinājās tikai par 0,7% gada 
griezumā.

Tik saldie pārpalikumi

Mūsu aptaujātie eksperti atzīst, ka 
pārvaldniekam ir ļoti grūti izveidot pre-
cīzu apsaimniekošanas maksas plānu 
2021. gadam, jo skaidrības joprojām 
nav par minimālajām apdrošināšanas 
iemaksām un mikrouzņēmumu nodokļu 
izmaiņām.

– Nav izslēgts, ka atsevišķi pārvald-
nieki centīsies palielināt pakalpojumu 
cenu nedaudz vairāk, lai radītu rezerves 
iespējamai nodokļu paaugstināšanai, – 
saka Taisa Štāle. – Tad galvenais ir 
kārtība, pēc kādas pārvaldnieks apkalpo 
māju. 

Pēc Taisas Štāles teiktā, daļa pār-
valdnieku par pašu noteiktās apsaim-
niekošanas maksas izlietojumu vairs ne-
atskaitās iedzīvotājiem. Ja pārvaldnieks 
ir noteicis cenu un gada laikā izlietojis 
mazāk iedzīvotāju samaksātās naudas, 
nekā paredzējis, tad ietaupītie līdzekļi 
nonāk viņa paša budžetā.

Savukārt pārvaldnieki katru gadu 
izveido dzīvokļu īpašniekiem sīkus 
pārskatus par līdzekļu izlietojumu kat-
rā pakalpojumu pozīcijā. Ja ir izdevies 
ieekonomēt, tad saskaņā ar līgumu 
pārvaldnieks pārskaita iedzīvotāju sa-
maksāto līdzekļu atlikumu kopējā mājas 
uzkrājumu fondā.

Taisa Štāle min šādu piemēru:
– Plānojot sanitārās uzkopšanas 

izdevumus mājā, pārvaldniekam ir pie-
nākums paredzēt ne tikai sētnieka algu, 
bet arī ieplānot rezervi viņa slimības ga-
dījumam un atvaļinājumam. Pieņemsim, 
ka sētnieks visu gadu nav slimojis un 
darba devējam nav bijis jāalgo aizvie-
totājs. Tādā gadījumā ietaupītā nauda 
nonāk atpakaļ mājas uzkrājumu fondā. 

Kā uzzināt, ko pārvaldnieks ir darī-
jis ar konkrētās mājas līdzekļu atlikumu 
2020. gadā? 

Pirmkārt, kārtīgi izlasiet savas mā-
jas pārvaldīšanas–apsaimniekošanas 
līgumu. Tas pārvaldniekam ir jāsniedz 
pēc pirmā pieprasījuma. Otrkārt, varat 
paņemt savas mājas tāmi, piemēram, 
2020. gadam, un salīdzināt to ar ko-
pējo līdzekļu izlietojuma pārskatu, 
kuru pārvaldnieks sagatavos un pub-
licēs 2021. gada 15. aprīlī. Tāmes un 
pārskata salīdzinājums ļaus redzēt, cik 
naudas iztērējis mājas pārvaldnieks un 
vai atlikums nonācis uzkrājuma fondā. 

Jūsu tiesības

Uz jautājumiem par apkalpošanas 
maksu atbild Rīgas apsaimniekotāju 
asociācijas valdes priekšsēdētājs Igors 
Trubko. 

– Kurš likums regulē kārtību, kā 
pārvaldniekam jānosaka maksa par 
mājas apsaimniekošanu?

– Dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā 
nepārņemtajās mājās šo kārtību nosaka 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408. 
Mājās, kuru pārvaldīšanas tiesības pār-
ņēmuši dzīvokļu īpašnieki, apsaimnie-
košanas maksa tiek mainīta atbilstoši 
mājas apsaimniekošanas līgumam.

– Vairums māju Rīgā jau līdz 
15. oktobrim varēja iepazīties ar 
apsaimniekošanas tāmēm 2021. 
gadam. Ko darīt iedzīvotājiem, ja 
viņi nepiekrīt pārvaldnieka izceno-
jumiem?

– Dzīvokļu īpašniekiem sešu nedēļu 
laikā jāorganizē kopsapulce vai aptauja, 
lai nobalsotu par izmaiņām piedāvāta-
jā tāmē, bet priekšlikumiem jābūt ļoti 
konkrētiem. Piemēram, iedzīvotāji var 
paši atrast sētnieku, kas piekrīt veikt 
sanitāro apkopi par mazāku samaksu.

– Pieņemsim, ka īpašnieki kop-
sapulcē nobalsojuši par apsaim-
niekošanas maksas samazināšanu 
2021. gadam. Ko darīt, ja pārvald-
nieks nepiekrīt? 

– Pārvaldnieks tiešām var nepiekrist 
iedzīvotāju piedāvātajam variantam. 
Šādā gadījumā ir iespējami divi scenā-
riji. Pirmais: no 2021. gada 1. janvāra 
stāsies spēkā pārvaldnieka piedāvātā 
tāme. Otrais: dzīvokļu īpašnieki nobalso 
par mājas pārvaldīšanas tiesību pār-
ņemšanu un izvēlas citu pārvaldnieku, 
kurš piekrīt apkalpot māju uz savstar-
pēji saskaņotiem noteikumiem. 

– Pārvaldnieks piedāvā mājā 
veikt lielus remontdarbus un piepra-
sa, lai iedzīvotāji veic lielas ikmē-
neša iemaksas. Ko darīt, ja iedzīvo-
tāji nevar tik daudz samaksāt?

– Ja dzīvokļu īpašnieki māju nav 
pārņēmuši pārvaldīšanā, tad viņiem 
ir iespēja kopsapulcē nobalsot par 
pārvaldnieka piedāvāto remontdarbu 
prioritāšu maiņu (piemēram, izlemt, ka 
vispirms mājā nepieciešams remontēt 
jumtu, bet tikai pēc tam mainīt stāv-
vadus – redakcijas piez.). Dzīvokļu 
īpašniekiem ir iespēja nobalsot arī par 
to, lai līdzekļus noteiktiem remontiem 
krātu ilgāku laika periodu, nekā piedā-
vājis pārvaldnieks. Tas nozīmē, ka viņu 
ikmēneša iemaksas nākotnē plānota-
jiem remontdarbiem var samazināties 
divas–trīs reizes.   

– Ja māja ir pārņemta dzīvokļu 
īpašnieku pārvaldīšanā, vai viņiem 
ir tiesības atteikties no remontdar-
biem, kurus tie uzskata par neva-
jadzīgiem?  

– Jā, šādu māju dzīvokļu īpašnieki 
paši var izlemt, kādus remontdarbus 
mājā veikt un kā plānot uzkrājumu 
fondu. 

– Vai pārvaldniekam ir tiesības 
bez dzīvokļu īpašnieku piekrišanas 
nomainīt individuālos ūdens patēri-
ņa skaitītājus uz vienota parauga 
mēraparātiem? 

– Jā, dzīvokļu īpašnieku pārvaldīša-
nā nepārņemtajā mājā pārvaldniekam ir 
tiesības plānot šādu darbu. K

KĀ MAINĪSIES MAKSA 
PAR DZĪVOKLI?
Dzīvokļu īpašnieki savām mājām piedāvāto apsaimniekošanas tāmi Dzīvokļu īpašnieki savām mājām piedāvāto apsaimniekošanas tāmi 
2021. gadam var apstrīdēt līdz 27. novembrim2021. gadam var apstrīdēt līdz 27. novembrim
Ilona MILLERE
Līdz 15. oktobrim tie namu pārvaldnieki, kuri apkalpo dzīvokļu īpašnieku pārvaldīša-
nā nepārņemtās mājas, iedzīvotājiem ir aprēķinājuši un darījuši zināmu apsaimnieko-
šanas maksu 2021. gadam. Dzīvokļu īpašnieki ar mājas ieņēmumu un izdevumu plānu 
var iepazīties pie namu pārvaldnieka vai uzņēmuma interneta vietnē. Līdz 27. no-
vembrim iedzīvotājiem ir iespēja apstrīdēt pārvaldnieka piedāvājumu vai veikt savus 
labojumus.
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Saeimas lēmumu 
gaida aptuveni 
110 000 ģimeņu

Atgādinājumam – likums par dalītā 
īpašuma izbeigšanu bija izstrādāts jau 
vairāk nekā pirms pieciem gadiem. 
Tieslietu ministrijas piedāvātais pir-

mais variants parlamentā netika ska-
tīts. Likuma otro variantu izveidoja 
darba grupa Saeimas deputāta Viktora 
Valaiņa vadībā. Šādā sastāvā likum-
projektu parlaments pieņēma pirmajā 
lasījumā.

Likumprojekta pirmā lasīšana noti-
ka 2018. gada 13. decembrī, pēc tam 
skatīšana apstājās. Pēc Valsts zemes 

dienesta datiem, Latvijā uz privātīpaš-
niekiem piederošiem zemesgabaliem 
atrodas 3677 daudzdzīvokļu mājas. 
Noma par zemi jāmaksā 110 900 dzī-
vokļu īpašniekiem, un visi šie cilvēki 
no Saeimas gaida lēmumu, kas viņiem 
ļautu beigt piespiedu nomas attiecī-
bas.

Shēma izdevīga 
zemes baroniem?

Likumprojekts par piespiedu dalītā 
īpašuma izbeigšanu paredz, ka dzīvokļu 
īpašnieki ar vienkāršu balsu vairākumu 
(50% + 1 balss) varēs pieņemt lēmu-
mu par privātīpašniekam piederošas 
zemes zem savas mājas izpirkšanu. 
Šādā gadījumā viņiem zemes īpašnie-
kam jāsamaksā summa, kas vienāda ar 

zemesgabala kadastrālo vērtību. Admi-
nistratīvo izmaksu segšanu uzņemas 
valsts, tam no valsts budžeta plānots 
piešķirt līdz 38 miljoniem eiro. 

Valsts neparedz fi nansiālo atbal-
stu tiem iedzīvotājiem, kuri izvēlēsies 
izpirkt zemi zem mājas, turklāt pri-
vātīpašniekiem piederošās zemes zem 
daudzdzīvokļu mājām kopējā kadastrālā 
vērtība 2015. gadā tika vērtēta 130–
180 miljonu eiro apmērā. Ja reformas 
rezultātā līdz 2024. gadam nekustamā 
īpašuma kadastrālā vērtība sasniegs tir-
gus cenu, visu saimniekiem piederošo 
zemju izpirkuma cena var palielināties 
līdz 240 miljoniem eiro. Šādi skaitļi 
mulsina gan dzīvokļu īpašniekus, gan 
ekspertus.

„Tas pārāk atgādina lielu afēru,” 
saka Saeimas Mājokļu apakškomisijas 
priekšsēdētāja Regīna Ločmele-Luņo-
va, uzsverot shēmas līdzību ar slaveno 
elektroenerģijas obligātā iepirkuma 
komponenti (OIK), pēc kuras ievie-
šanas Latvijas iedzīvotāji par gaismu
pārmaksāja vairāk nekā divus miljar-
dus eiro. Rodas iespaids, ka šī jaunā 
shēma ir izstrādāta zemes īpašnieku 
interesēs, jo viņi gūs tik neaptveramu 
peļņu, kādu nemūžam negūtu civilizē-
ta biznesa ietvaros.

Otrais lasījums – 
jau šajā gadā

Tā vai citādi, bet Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisija ir sā-
kusi likumprojekta par piespiedu dalītā 
īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu 
mājās izbeigšanu gatavošanu otrajam 
lasījumam, kas, visticamāk, notiks 
2020. gada beigās.

Otrajam likumprojekta lasījumam ir 
iesniegti 58 priekšlikumi. To izskatīšana 
komisijā turpināsies novembrī.

Normatīvā akta pamatprincipi ir ļoti 
vienkārši. Zemes izpirkšanai dzīvokļu 
īpašniekiem ar balsu vairākumu jāpie-
ņem kopības lēmums. Šāds lēmums būs 
saistošs visiem mājokļu īpašniekiem 
konkrētajā mājā (pat tiem, kuri balso-
juši pret zemes izpirkšanu vai kuriem 
trūkst līdzekļu savas daļas izpirkšanai).

Zemes izpirkšana 
skaitļos

Tieslietu ministrija ir veikusi aprē-
ķinus zemes izpirkšanai dažādās mā-
jās. Pēc Tieslietu ministrijas ekspertu 
domām, izpirkuma izmaksas ietekmēs 
četri faktori: 
 zemesgabala zem mājas kadastrālā 

vērtība;
 izpērkamās zemes platība;
 dzīvojamās mājas lielums un dzīvok-

ļu skaits;
 konkrētā dzīvokļa platība. 

Pirmais piemērs. Mājai ir jānopērk 
500 kvadrātmetri zemes. Ja mājā ir 
45–90 dzīvokļi, tad katra dzīvokļa īpaš-
niekam par zemi vidēji jāsamaksā no 
200 līdz 800 eiro. 

Otrais piemērs. Mājai ir jānopērk 
1000 kvadrātmetri zemes. Ja mājā ir 
45–90 dzīvokļi, tad katra dzīvokļa īpaš-
niekam ir jāmaksā par zemi vidēji no 
400 līdz 1600 eiro.

Vidējā zemes vērtība atsevišķos 
Latvijas reģionos trīsistabu dzīvokļa 
īpašniekam ar vidējo platību 65 kvad-
rātmetri ir šāda: Jelgavā – 396 eiro, 
Daugavpilī – 270 eiro, Liepājā – 820 
eiro, Jūrmalā – 2574 eiro. K

NO NĀVES PUNKTA
Vai likums par privātīpašnieku zemju izpirkšanu zem daudzdzīvokļu Vai likums par privātīpašnieku zemju izpirkšanu zem daudzdzīvokļu 
mājām iegūs mājām iegūs otro elpuotro elpu??

Liene VARGA
Šoruden Saeima ir atgriezusies pie likumprojekta Pie-
spiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu 
mājās izbeigšanas likums skatīšanas. Paredzams, ka 
pēc likuma spēkā stāšanās dzīvokļu īpašnieki varēs iz-
pirkt īpašniekiem piederošos zemesgabalus zem savām 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Vai dzīvokļu īpašnie-
ku dzīve kļūs vienkāršāka?

Aldis Bukšs,
Tieslietu ministra biroja vadī-

tājs: 
– Esmu pateicīgs Saeimas deputātiem par to, ka 

viņi ir atgriezušies pie Piespiedu dalītā īpašuma iz-
beigšanas likumprojekta izskatīšanas. Šis likumpro-
jekts atrodas Saeimā jau piecus gadus. Ļoti ceru, ka 
šajā posmā mēs beidzot pārvarēsim visas grūtības 
un novedīsim normatīvo aktu līdz veiksmīgajam 
trešajam lasījumam. Latvijai ir ļoti svarīgi izveidot 
mehānismu, kas ļaus dzīvokļu īpašniekiem izbeigt 
zemes piespiedu nomas attiecības. 

Regīna Ločmele-Luņova,
Saeimas deputāte: 

– Diemžēl Piespiedu dalītā īpašuma izbeigša-
nas likumprojekts ir jāvērtē kā ļoti neizstrādāts 
un fragmentārs. Tas risina tikai dzīvokļu īpašnie-
ku problēmas daudzdzīvokļu mājās. Tas neattie-
cas ne uz privātmājām, ne garāžu kooperatīviem, 
kuri arī ir piespiedu nomas attiecībās. Otrkārt, li-
kumprojekts nekādi nepalīdzēs māju īpašniekiem, 

to starpā īpašniekiem daudzdzīvokļu mājām, kas 
atrodas uz valsts un pašvaldībai piederošas ze-
mes. Pēc būtības šā likuma spēkā stāšanās ne-
palīdzēs mums pilnībā novērst piespiedu nomas 
attiecības Latvijā.

Tāpat jāatceras par Tieslietu ministrijas pie-
dāvāto nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 
reformu, kuras laikā paredzēts mājokļa un zemes 
kadastrālo novērtējumu maksimāli tuvināt tirgus 
cenām. 2020. gada rudenī reforma tika atlikta, 
jo tā izraisīja pārāk lielu nesapratni valsts iedzī-
votāju vidū, turklāt kadastrālās vērtības paaug-
stināšana stipri sitīs pa kabatu tiem dzīvokļu 
īpašniekiem, kuru mājas būs pieņēmušas lēmumu 
izpirkt zemi.

Tas ir vissāpīgākais jautājums: par kādu cenu 
iedzīvotājiem būs jāpērk privātīpašnieku zeme? 
Pagaidām mums nav zināma jaunās zemesgabalu 
kadastrālās vērtības pēc 2023. gada. Šādā aspek-
tā Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumā
izklāstītie priekšlikumi izskatās pēc koruptīvas 
shēmas. Manuprāt, patlaban Latvijā tiek gatavots 

likumīgs pamats milzu peļņas gūšanas iespējai ze-
mes īpašniekiem.

Nav skaidrs arī, kāda izmēra daļas dzīvokļu 
īpašniekiem būs jāpērk. Baidos, ka daudzām mā-
jām nāksies izpirkt ne tikai funkcionāli nepiecieša-
mos zemesgabalus, bet arī lielas apkārtējās privā-
tiem īpašniekiem piederošas teritorijas.

Atgādinu, ka pašlaik jebkuras mājas īpašnieki 
Rīgā var vērsties pašvaldības Privatizācijas komisi-
jā ar iesniegumu par mājai sākotnēji piestiprinātā 
zemesgabala izmēra pārskatīšanu. Privatizācijas 
komisijai ir pienākums noteikt, cik liels zemesga-
bals mājai ir funkcionāli nepieciešams un, ja iespē-
jams, maksimāli samazināt iedzīvotāju nomātās 
zemes platību. Diemžēl vēl joprojām funkcionāli 
nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanas process 
Rīgā nav pabeigts, tādēļ var izrādīties, ka iedzī-
votājiem būs jāpērk vairāk zemes, nekā viņiem tas 
nepieciešams.

Pašreizējā situācijā mēs nevaram būt pārlieci-
nāti, ka atvieglosim cilvēkiem dzīvi, ļaujot izpirkt 
privātīpašniekiem piederošo zemi zem mājām 

pēc sagatavošanā esošā likuma normām. Mans 
viedoklis: vispirms mums ir pienākums veikt vi-
sus sagatavošanas darbus, atrisināt iezīmētos 
neskaidros jautājumus un tikai tad pieņemt šo 
likumu. 

Viktors Valainis,
Saeimas deputāts: 

– Jā, Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas li-
kumprojekts neatrisina problēmas visiem īpašnie-
kiem, kuru mājas atrodas uz saimniekiem piede-
rošas zemes.  Mēs šo likumu ļoti vienkāršojām ar 
nodomu. Tā mēs vēlējāmies paātrināt likuma pie-
ņemšanu Saeimā un maksimāli izvairīties no prasī-
bām tiesā, kuras varētu sekot no zemes īpašnieku 
puses. 

Svarīgi saprast – kad šis pamatlikums tiks pie-
ņemts, mēs varēsim to mainīt, piemēram, pieprasīt, 
lai Saeima maina zemes izpirkuma vērtību vai arī 
paredz iedzīvotāju fi nansiālā atbalsta mehānismus. 
Svarīgi ir beidzot pieņemt pamata normatīvo aktu, 
ar kuru mēs rīt varētu turpināt darbu. K

KO SAKA EKSPERTI? 
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Līdzfi nansējuma programma darbosies sa-
skaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr.22 Par 
pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai 
un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu 
veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā. Par to, kā pre-
tendēt uz līdzfi nansējumu savas daudzdzīvokļu 
mājas remontam, īpašā šiem jautājumiem veltītā 
seminārā izstāstīja Īpašuma departamenta Būvju 
sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Irī-
na Miķelsone.

Pieejami divi atbalsta veidi 

– 2020. gada maija beigās Rīgas pašvaldības 
pagaidu administrācija apstiprinājusi jaunos no-
teikumus par palīdzības sniegšanu dzīvojamo ēku 
atjaunošanai, – sacīja Irīna Miķelsone. Lēmumu 
par projektu apstiprināšanu atbilstoši šiem notei-
kumiem pieņems Vidi degradējošo būvju komisija, 
bet procesu administrēs RD Īpašumu departa-
ments.  

– Kādu atbalstu pašvaldība sniegs dzīvo-
jamo māju remontiem?

– Pirmajā posmā dzīvojamām ēkām paredzēts 
divu veidu atbalsts:
 palīdzība bīstamu situāciju novēršanai, proti – 

bīstamu bojājumu novēršanai mājas nesošajās 

un norobežojošajās konstrukcijās, varam to 
saukt arī par avārijas programmu; 

 palīdzība māju energoefektivitātes uzlaboša-
nai – proti, sienu un mājas cokola siltināšanai, 
pārsegumu siltināšanai, jumta seguma atjau-
nošanai, ietverot jumta pārbūvi un siltināšanu, 
siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sis-
tēmu nomaiņai vai ierīkošanai – siltināšanas
programma. 
– Tātad izrādās, ka līdzfi nansējuma prog-

rammas ietvaros pašvaldība ne tuvu fi nansēs 
visus darbus?  

– Jā, saskaņā ar programmas nolikumu iespē-
jams remontēt tikai mājas nesošās un norobežo-
jošās konstrukcijas. Lai kvalifi cētos programmā, 
mājai ir jābūt sertifi cēta būvspeciālista tehniskās 
apsekošanas atzinumam. Speciālistam savā atzi-
numā jānorāda, ka attiecīgās mājas konstrukcijas 
atrodas pirmsavārijas stāvoklī un apdraud cilvēku 
drošību un dzīvību, tāpēc mājas atjaunošanai ir 
nepieciešami noteikti pasākumi. Tā kā šajā gadī-
jumā ir nepieciešams remontēt mājas konstrukciju 
elementus, dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešams 
būvniecības projekts.  

– Vai energoefektivitātes paaugstinā-
šanas programmā nekvalifi cējas visu veidu 
darbi? 

– Kā jau teicu iepriekš, šajā programmā 
esam iekļāvuši tikai četru veidu būvniecības 
darbus. Protams, tas nav viss atjaunošanas 
darbs, kas var paaugstināt māju energoefekti-
vitāti. Tā kā šī ir mūsu pirmā pieredze un līdz 
šim mēs nezinām, kāda būs iedzīvotāju atsau-
cība līdzfinansējuma pieprasīšanā, izvēlējāmies 
sniegt palīdzību četros populārākajos un arī dār-
gākajos darbu veidos. 

Darbs atsevišķos dzīvokļos 
netiks apmaksāts

– Saskaņā ar energoefektivitātes paaug-
stināšanas programmu pašvaldība līdzfi nansē 
karstā ūdens apgādes un apkures cauruļvadu 
nomaiņu. Vai viena dzīvokļa īpašnieks var 
pretendēt uz līdzfi nansējumu cauruļu nomai-
ņai tikai viņa dzīvoklī?

– Nē, iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības 
līdzfi nansējumu karstā ūdens apgādes un apku-
res sistēmas nomaiņai tikai tad, ja tiek veikta šo 
komunikāciju pilnīga nomaiņu visā mājā (vai arī 
šo komunikāciju ierīkošana, ja tādu iepriekš mājā 
nebija). Pašvaldība nepiešķir līdzfi nansējumu 
cauruļu nomaiņai tikai vienā dzīvoklī vai mājas 
daļā.   

– Cik daudz naudas no pašvaldības māja 
var saņemt katrā programmā?

– Saskaņā ar noteikumiem bīstamības novērša-
nai dzīvojamā mājā Rīgas dome ir gatava piešķirt 
līdzfi nansējumu 50% apmērā no būvdarbu izmak-
sām, bet ne vairāk kā 30 000 eiro.  

Savukārt ēku siltināšanai pašvaldība gatava 
līdzfi nansēt 50% no nepieciešamo darbu izmak-
sām, bet ne vairāk kā 50 000 eiro. 

Ir ierobežojumi  

– Vai ir kādi ierobežojumi, kas var liegt 
mājai saņemt šo naudu? 

– Abu veidu līdzfi nansējumi pienākas tikai tiem 
dzīvokļu īpašumiem vai dzīvokļu īpašumos nesa-
dalīto māju daļu īpašniekiem, kas pieder Rīgas 
teritorijā deklarētām personām. Pieņemsim, ka 
viens dzīvoklis 10 dzīvokļu mājā pieder juridiskai 
vai fi ziskai personai, kas nav deklarēta Rīgā. Šajā 
gadījumā līdzfi nansējuma summa tiks samazināta 
par 10%. 

Dalībai energoefektivitātes pasākumu līdzfi -
nansēšanas programmā ir vēl viens svarīgs nosa-
cījums. Pieņemsim, ka daudzdzīvokļu mājas sienas 
un pagrabs ir siltināts par 50 000 eiro. Dzīvokļu 
īpašnieki var pretendēt uz pašvaldības līdzfi nan-
sējumu 25 000 eiro (50% no darba izmaksām) 
apmērā, bet atlikušie 25 000 eiro būs jāmaksā 
no mājas uzkrājumiem vai izmantojot bankas 
aizdevumu. Māja var saņemt Rīgas domes līdzfi -
nansējumu tikai ar nosacījumu, ka pašu iedzīvo-
tāju ieguldījumi energoefektivitātes pasākumos 
atmaksāsies, ietaupot siltumenerģiju ne vairāk 
kā 30 gadus. Tas nozīmē, ka nākamajos 30 ga-
dos mājai ir jāietaupa 25 000 eiro no izdevumiem 
par apkuri un karsto ūdeni. Ja aprēķini pierāda, 
ka šādu ekonomiju panākt nav iespējams, pilsēta 
līdzfi nansējumu atsaka.   

Gaidāma konkurence 
starp pretendentiem  

– Vai pašvaldības līdzfi nansējuma prog-
ramma darbosies tikai 2021.–2022. gadā? 

– Šī Rīgas domes programma tiks īstenota 
divu gadu ciklā, bet katrs gads sāksies ar jaunu 
pieteikumu pieņemšanu. Piemēram, 2021. gada 
laikā tiks apkopota informācija par visiem reno-
vācijas projektiem, kurus dzīvokļu īpašnieki vēlas 
sākt 2022. gadā. Ja komisija atzīs projektu par 
piemērotu un iedzīvotājiem nebūs parādu par ne-
kustamā īpašuma nodokli, tad dzīvokļu īpašnieki 
varēs mums iesniegt atjaunošanas darbu tāmi un 
pretendēt, lai viņu projekts tiktu iekļauts līdzfi nan-
sējumam 2022. gadā. 2022. gadā tiks apkopota 
informācija par projektiem, kuri pretendē uz līdzfi -
nansējumu 2023. gadā.  

– Kas notiks, ja uz RD līdzfi nansējumu būs 
pārāk daudz pretendentu? 

– Visi projekti tiks vērtēti pēc vairākiem kritē-
rijiem un atkarībā no speciālistu saņemtā vērtēju-
ma tiks sakārtoti rindā. Ja 2022. gadā pašvaldība 
nevarēs atbalstīt visus saņemtos projektus, tad 
mājām būs jākonkurē savā starpā. Šajā brīdī ļoti 
svarīgs būs novērtējums, ko katrs projekts saņēmis 
no Vidi degradējošo būvju komisijas speciālistiem. 

– Pēc kādiem kritērijiem māju projekti 
tiks vērtēti?  

– Dzīvojamai ēkai pretendējot uz bīstamī-
bas novēršanas līdzfinansējumu, svarīgi būs trīs 
kritēriji: mājas ekspluatācijas sākšanas gads, 
dzīvokļu skaits mājā un projekta ietvaros pare-
dzētie darbi. Energoefektivitātes programmai 
ir vairāk kritēriju: mājas ekspluatācijas sākša-
nas gads, dzīvokļu skaits mājā, atmaksāšanās 
periods finansiālajam ieguldījumam, ko vei-

RINDĀ PĒC NAUDAS! 
Rīgas dome atver programmu dzīvojamo ēku Rīgas dome atver programmu dzīvojamo ēku 
remontu līdzfi nansēšanai. Kā piedalīties?remontu līdzfi nansēšanai. Kā piedalīties?

Ilona MILLERE
Sākot ar 2021. gadu, rīdzinieki no pašvaldības varēs saņemt līdzfi nan-
sējumu līdz 50% apmērā no viņu daudzdzīvokļu māju remontdarbu iz-
maksām. Mājai nepieciešams remonts par 20 tūkstošiem? Izmantojiet 
iespēju – atgūstiet 10 tūkstošus! Tomēr šai pašvaldības programmai ir 
arī dažas mazāk zināmas nianses. Tajā var piedalīties tikai atsevišķas 
mājas, un dalībnieki tiks noteikti konkursa kārtībā.
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kuši dzīvokļu īpašnieki. Mājas projekts saņems 
papildu punktus, ja līdz ar energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumiem tiks novērsta bīs-
tama situācija mājā un ja tiks nomainītas mājas 
inženierkomunikācijas.

Nenokavē!

– Kā ar programmas noteikumiem? Kad 
pieteikties? Kad jāgaida projekta apstipri-
nāšana?  

– Būtiskie termiņi pašvaldības līdzfi nansējuma 
programmas dalībniekiem:
 līdz 2021. gada 3. maijam māju pārstāvji ie-

sniedz būvvaldē apstiprinātus tehniskos projek-
tus;

 līdz 2021. gada 30. jūlijam komisijas speciā-
listi pārbauda iesniegtos projektus, pieprasa 
nepieciešamo papildu dokumentāciju: tāmes, 
noslēgtos līgumus par būvdarbu īstenošanu un 
citus dokumentus;

 līdz 2021. gada 1. oktobrim Vidi degradējošo 
būvju komisijas speciālisti izvērtē visus apstip-
rinātos projektus un pārbauda pieprasītā līdzfi -
nansējuma aprēķinus;

 līdz 2021. gada 1. oktobrim Rīgas domes Īpa-
šuma departaments, pamatojoties uz komisijas 
lēmumu, noformē fi nansējuma pieprasījumu no 
pašvaldības budžeta;

 līdz 2021. gada 31. decembrim pašvaldība ap-
stiprina līdzfi nansējuma budžetu;

 mēneša laikā pēc RD budžeta apstiprināšanas 
2022. gadam RD Īpašuma departaments infor-
mē māju pārstāvjus par apstiprinātajiem pro-
jektiem un noslēdz ar tiem līgumus;

 līdz 2022. gada 15. novembrim visi remont-
darbi, kas paredzēti apstiprinātajā projektā, ir 
pabeigti. Māju pārstāvji RD Īpašuma departa-
mentā iesniedz pārskatu par fi nansējuma izlie-
tojumu;

 ja iepriekšminētais būs izpildīts, tad līdz 2022. 
gada 31. decembrim Rīgas dome mājām pār-
skaita līdzfi nansējumā paredzēto summu.
– Kāpēc plānotie darbi jāpabeidz līdz 

2022. gada 1. novembrim? Kas notiek ar 
līdzfi nansējumu, ja darbs mājā aizkavējas? 

– Likums nepieļauj 2022. gada budžetā pie-
šķirto līdzekļu pārdali uz nākamo fi nanšu gadu. Šī 
iemesla dēļ mājām ir ļoti svarīgi pabeigt projektus 
līdz norādītajam termiņam. 

Viss par nepieciešamajiem 
dokumentiem

– Kādi dokumenti mājai jāiesniedz Īpašu-
ma departamentā, lai piedalītos līdzfi nansē-
juma programmā?   

– Dokumentu iesniegšana ir sadalīta vairākos 
posmos. Pirmajā posmā (līdz 2021.03.05. – red. 
piez.) mājai avārijas programmā jāiesniedz dzī-
vokļu īpašnieku iesniegums par vēlmi piedalīties 
programmā (lēmums jāpieņem ar dzīvokļu īpaš-
nieku balsu vairākumu kopsapulcē vai rakstiskā 
aptaujā bez kopsapulces sasaukšanas: šajā pašā lē-
mumā, tikai ar 2/3 dzīvokļu īpašnieku balsīm, jā-
norāda kopības pilnvaroto personu pārstāvēt māju 
visās sarunās) un būvvaldē apstiprināts būvniecī-
bas projekts. Ja projekts tiek apstiprināts BIS sistē-
mā, tas nav jāiesniedz, pietiek norādīt būvniecības 

lietas numuru, ar kuru tas atrodams sistēmā. Ļoti 
svarīgi kopā ar būvprojektu ir iesniegt informāciju 
par būvdarbu apjomu.

Otrajā posmā (līdz 2021.30.07. – red. piez.) 
mājai jāiesniedz līgums ar būvdarbu veicēju. Arī 
šim līgumam jābūt reģistrētam būvvaldē, lai sa-
ņemtu būvdarbu atļauju, kas apliecina visu nosa-
cījumu izpildi būvdarbu sākšanai. Pretendentam 
jāiesniedz arī projekta tāme ar visiem aprēķiniem, 
to skaitā arī dzīvokļu īpašnieku investīcijas atmak-
sāšanās periodam.

Tādi paši dokumenti ir nepieciešami mājai, 
kas plāno piedalīties siltināšanas programmā. 
Turklāt pirmajā posmā mājai jāiesniedz ne tikai 
būveksperta atzinums pēc mājas tehniskās apse-
košanas, bet arī mājas energosertifi kāts kopā ar 
pielikumiem (energoauditora slēdziens par mājai 
nepieciešamajiem siltināšanas darbiem un to efek-
tivitāti). Jo lielāks ir mājas energopatēriņš pirms 
darbu sākšanas, jo vairāk papildpunktu tā iegūs un 
būs augstāk pretendentu rindā.

– Kas notiks, ja pārbaudes laikā tāmē at-
radīsit kļūdas? Vai projekts tiks nekavējoties 
noraidīts?

– Nē, kļūdas aprēķinos un izmaksu tāmēs nav 
pats briesmīgākais, mēs pārbaudīsim visus skaitļus 
un vietas, kur lūgsim pārrēķinu.  

Rīdzinieku jautājumi 

– Kad tiks paziņots nākamais programmas 
posms? 

– Jau 2021. gadā sāksim darbu pie nākamā 
posma, kura ietvaros faktiskie būvdarbi būs jāsāk 
2023. gadā. 

– Vai līdzfi nansējuma programmas ietva-
ros ir iespējams remontēt avārijas list u ie-
kārtas?  

– Ja mājā jau ir notikusi avārija un list s ir 
apstājies, tad pārvaldniekam nav tiesību veselu 
gadu gaidīt remonta projekta apstiprināšanu. 
Viņam ir pienākums nekavējoties remontēt list u. 
Pašvaldības avārijas programmas ietvaros būs 
iespējams remontēt tikai māju konstruktīvos ele-
mentus. 

– Tātad programmas ietvaros nomainīt 
caurules nedrīkst – dome naudu nedos?

– Mājas bīstamu situāciju novēršanas prog-
rammas ietvaros var remontēt tikai mājas nesošās 
konstrukcijas, sienas un jumtu. Energoefektivitā-
tes paaugstināšanas programmas ietvaros līdzfi -
nansējumu iespējams saņemt tikai karstā ūdens 
apgādes un apkures sistēmu nomaiņai vai ierīko-
šanai. 

– Divu atsevišķu 12 dzīvokļu māju ar 
kopīgu apkures sistēmu apsaimniekotājs – 
biedrība – jautā, vai šādā gadījumā jāie-
sniedz divi atsevišķi projekti apkures sistē-
mas remontam? 

– Līdzfi nansējuma programmas ietvaros mēs 
ievērojam šādu nosacījumu: viens kadastra nu-
murs – viens projekts. Tas nozīmē, ka īpašnieku 
kopība pati var lemt, vai iesniegt divus projektus 
(katrai mājai) vai projektus iesniegt secīgi – vis-
pirms organizēt remontdarbus vienā mājā, bet 
nākamajā gadā – otrajā.

– Vai juridiska persona, kurai pieder 
daudzdzīvokļu māja, var saņemt līdzfi nansē-
jumu?   

– Nē, programmas mērķis ir uzlabot privāt-
personu īpašumā esošu daudzdzīvokļu māju si-
tuāciju. 

– Pieņemsim, ka māja vēlas piedalīties 
siltināšanas programmā. Konkursa nolikumā 
noteikts, ka līdzfi nansējums tiks nodrošināts 
pasākumiem, kas pēc energoauditora ietei-
kuma mājai dos lielākos siltuma ietaupīju-
mus. Parasti energoefektīvākais pasākums 
ir sienu siltināšana. Vai tas nozīmē, ka māja 
nevarēs saņemt līdzfi nansējumu karstā ūdens 
cauruļu nomaiņai, kamēr sienas nebūs nosil-
tinātas?

– Jā, tā ir.   
– Reāls piemērs: vēsturiskajā centrā ir 

divas mājas ar vienu un to pašu kadastra 
numuru, katrai no tām ir nepieciešams no-
mainīt siltummezglu. Vai mājas var iesniegt 
vienu projektu divu siltummezglu nomaiņai 
vienlaikus?

– Jā, šajā gadījumā projekts siltummezglu no-
maiņai abās mājās jāiesniedz vienlaikus. 

– Daudzās Rīgas mājās ir vecā tipa alu-
mīnija vadu elektroinstalācija, kas sen no-
kalpojusi noteiktos 40 gadus un ir avārijas 
stāvoklī. Kāpēc vadu nomaiņa netika iekļau-
ta avārijas programmā?  

– Tā kā Rīgā nav apkopota informācija par ti-
piskākajām māju problēmām, mēs nolēmām sākt 
fi nansēt visaktuālāko problēmu novēršanu. Pašlaik 
visbīstamākās ir problēmas ar māju nesošajām 
konstrukcijām, bet mēs esam pateicīgi par jebkādu 
informāciju par citiem svarīgiem jautājumiem, jo 
tā mums palīdzēs veidot konkursa noteikumus nā-
kamajiem gadiem. 

– Kad iedzīvotāji uzzinās, kā papildinā-
sies konkursa nosacījumi 2022. gadam?

– Visticamāk, 2022.–2023. gada programmas 
nolikums tiks publicēts nākamā gada beigās.  

– Vai ir iespējams iegūt līdzfi nansējumu 
pagraba remontam, kas atbilstoši tehniska-
jam atzinumam ir avārijas stāvoklī?  

– Ja būvspeciālists savā atzinumā norādījis, 
ka pagrabs ir avārijas stāvoklī un to nepiecie-
šams nostiprināt ar  balstošo konstrukciju pa-
stiprināšanu, tad šāds projekts var piedalīties 
programmā.  

Vai nodokļu parādi traucēs? 

– Māja nevar piedalīties programmā, ja 
vienam no dzīvokļu īpašniekiem ir nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādi. Kā kopībai uzzi-
nāt, kāds parāds un nodokļi tiek attiecināti 
uz konkrēto māju?

– Īpašnieku pārstāvis vai mājas pārvaldnieks 
sazinās ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi un pie-
prasa informāciju par nodokļu parāda esamību 
mājas dzīvokļu īpašniekiem. Tiesa, tie būs anonīmi 
dati, jo katras atsevišķas personas parādu summu 
atklāt nav ļauts. 

– Kas notiek gadījumā, ja kādam mājas 
dzīvokļa īpašniekam būs nodokļu parāds par 
citu dzīvokli Rīgā? 

– Viņš joprojām tiks uzskatīts par parādnieku, 
un māja nevarēs piedalīties līdzfi nansējuma prog-
rammā.  

– Vai pašvaldības programmā varēs pieda-
līties mājas, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašu-
mos, bet pieder īpašniekiem domājamās daļās? 

– Jā, tiks pieņemti arī pieteikumi no šādām 
mājām. 

– Rīdzinieku jautājums: māja ar sešiem 
dzīvokļiem pieder diviem īpašniekiem, kuri 
ir laulātie un dzīvo šajā mājā. Vai šāda māja 
var piedalīties programmā?

– Jā.  
– Jūs minējāt, ka līdzfi nansējumu remon-

tam var samazināt, ja viens no mājas dzīvok-
ļu īpašniekiem nav deklarēts Rīgā. Cik ilgi 
cilvēkam ir jābūt deklarētam Rīgā, lai māja 
nezaudētu naudu?

– Mēs pārbaudām šos datus no attiecīgā taksā-
cijas gada 1. janvāra.  

Jau pabeigtais darbs 
netiks apmaksāts

– Vai pagalma labiekārtošanas program-
mas ietvaros ir iespējams pieprasīt līdzfi nan-
sējumu?   

– 2021.–2022. gada programmas ietvaros šā-
das iespējas nav. 

– Mājas dzīvokļu īpašnieki nobalsoja 
par dalību Rīgas domes līdzfi nansējuma 
programmā pēc noteikumu iepriekšējās re-
dakcijas. Viņi bija pilnvarojuši īpašnieku 
biedrības priekšsēdētāju pārstāvēt mājas 
intereses. Vai mājai jāorganizē atkārtota 
lēmuma pieņemšana, lai piedalītos jaunajā 
programmā?

– Jā, ir nepieciešama jauna kopības lēmuma 
pieņemšana, jo dzīvokļu īpašniekiem pilnvarojums 
ir jādod nevis biedrības priekšsēdētājam, bet gan 
biedrībai kā juridiskai personai. 

– 2019. gadā mājā tika veikti steidzami 
avārijas darbi. Vai īpašnieki var iesniegt šos 
izdevumus līdzfi nansējumam? 

– Nē, viņi saņems atteikumu, jo mēs atlīdzinā-
sim tikai tos projekta dalībnieku izdevumus, kas 
attiecināmi uz konkrētā budžeta periodu. Tas no-
zīmē, ka programmas ietvaros pašvaldība var tikai 
daļēji apmaksāt 2022. gadā veiktos darbus.

– Vai pašvaldība līdzfi nansēs būvniecības 
projekta izstrādes izmaksas?   

– Mēs atmaksāsim daļu no šīm izmaksām kā 
daļu no kopējā līdzfi nansējuma. Ja māja piedalās 
avārijas programmā un pretendē uz līdzfi nansē-
jumu 30 000 eiro apmērā, tad šajā summā var 
ietvert arī būvprojekta izstrādi. Tiks akceptēts, 
ja būvprojekta izstrāde būs agrāka par 2022. 
gadu. Šeit galvenais ir pierādīt, ka šādi izdevu-
mi mājai tiešām ir bijuši. Konkursa nolikumā ir 
aprakstīts, kuri dokumenti tiek uzskatīti par pie-
rādījumiem. Bīstamības novēršanas programmas 
ietvaros projekta izstrādei var pieprasīt līdz 5000 
eiro, bet siltināšanas programmas ietvaros – līdz 
1000 eiro. K

Kur doties?

Kā iegūt informāciju par Rīgas domes līdzfi nansējuma 
programmām? Papildu informācijai jāpierakstās uz konsultāciju 
pa e-pastu atjauno@riga.lv vai pa tālruni 67012061.

„Ja mājā jau ir notikusi avārĳ a un lifts 

ir apstājies, tad pārvaldniekam nav 

tiesību veselu gadu gaidīt remonta 

projekta apstiprināšanu. Viņam 

ir pienākums nekavējoties remontēt 

liftu.”
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Smadzeņu satricinājums 
un vēdera sasitums

Šī gada jūlijā Rīgas apgabaltiesa izskatīja Vla-
dimira Galočkina prasību pret apsardzes fi rmu 
Gens, kas strīdus situācijā rīkojās saskaņā ar līgu-
mā ar dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību 
„Jubilejas” (turpmāk – DzĪKS Jubilejas) noteikto.

– Tas notika 2012. gada 18. maijā, – saka Vla-
dimirs Galočkins. – Šajā dienā DzĪKS Jubilejas bija 
sasaucis biedru kopsapulci. Es ierados sapulces 
norisei norādītajā vietā Rīgas 88. vidusskolā, bet 
kooperatīva priekšsēdētāja Olga Pribitoka atteicās 
mani reģistrēt dalībai sapulcē. Kooperatīva valdes 
nolīgtie fi rmas Gens apsargi izgrieza man rokas, 
iesita pa pakrūti, un es nokritu.  

Citi kooperatīva biedri Vladimiram izsauca ātro 
medicīnisko palīdzību. Cietušais tika nogādāts 
slimnīcā, kur viņam konstatēja smadzeņu satrici-
nājumu un vēdera sasitumu. 

– Es uzskatīju, ka DzĪKS Jubilejas rupji pārkāpa 
manas tiesības piedalīties kopsapulcē un apsardzes 
fi rmas darbinieki pret mani nelikumīgi izmantoja 
fi zisku spēku, – turpina Galočkins. – Ar tiesas 
starpniecību es pieprasīju, lai kooperatīvs un ap-
sardzes uzņēmums katrs samaksā man 1000 latu. 

Nosauci par nelieti? Maksā!

Daudzās tiesas prāvas par 2012. gada 18. mai-
ja incidentu ilga astoņus gadus, līdz beidzot Vladi-
mirs Galočkins tomēr uzvarēja. Tiesas spriedumā 
noteikts, ka DzĪKS Jubilejas cietušajam neko nav 
parādā, taču apsardzes fi rmai Gens par labu Vladi-
miram Galočkinam jāsamaksā 1138,30 eiro.

– Savas taisnības pierādīšanai es ziedoju daudz 
laika, – atminas Vladimirs Galočkins. Viņš piebilst, 
ka kompensācija par morālo kaitējumu ir tikai ne-
liels bonuss.  

Atgādināsim, ka Vladimirs Galočkins, izmanto-
jot tiesas starpniecību, naudas kompensāciju par 
mājokļa un komunālajiem jautājumiem saņem ne 
pirmo reizi. 

– Pirmo reizi naudu no kooperatīva es saņēmu 
krimināllietā, – saka Vladimirs.  

2007. gada 27. septembrī Vladimirs Galoč-
kins ieradās DzĪKS Jubilejas valdes telpās Andreja 
Saharova ielā 3 Rīgā. Lietas materiālos teikts, ka 
kooperatīva priekšsēdētājs Anatolijs Serebrjanskis 
uz apmeklētāju sakliedza vairākas reizes, nosaucot 
viņu par nelieti, tādējādi apvainojot viņa godu un 
pazemojot cieņu.  

– Tā bija pieņemšanas diena, kooperatīva tel-
pās bija arī citi iedzīvotāji, kuri bija sašutuši par 
priekšsēdētāja uzvedību, – atceras V. Galočkins. 
– Kopā mēs noformējām ziņojumu par incidentu, 
apliecinot to ar liecinieku parakstiem. Ar šo aktu 
es devos uz policiju.

Apsūdzētais kooperatīva priekšsēdētājs krimi-
nāllietas ietvaros tika sodīts ar naudas sodu vienas 
minimālās algas (160 latu) apmērā. Tiesa pie-
sprieda kooperatīva priekšsēdētājam par pienāku-
mu samaksāt Vladimiram Galočkinam vēl 500 latu.  

– Atzīmēšu, ka tagad Kriminālkodeksā pants par 
neslavas celšanu ir atcelts, – brīdina V. Galočkins. 
– Neskatoties uz to cilvēkam, kuru liecinieku klāt-
būtnē ir apvainojis pārvaldnieks vai kooperatīva 
priekšsēdētājs, ir tiesības vērsties tiesā saskaņā ar 
Civillikuma 2352¹ pantu: „Katram ir tiesības prasīt 
tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un 
cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst 

patiesībai. (..) Ja kāds prettiesiski aizskar personas 
godu un cieņu mutvārdiem, rakstveidā vai ar dar-
biem, tad viņam ir jādod atlīdzība (mantiska kom-
pensācija). Atlīdzības apmēru nosaka tiesa.” Cie-
tušajam nepieciešams tikai uzrakstīt ziņojumu par 
incidentu un to apliecināt ar  liecinieku parakstiem. 

Kā saņemt dokumentus 
no pārvaldnieka? 

– Kādas citas interesantas uzvaras tiesā 
jums bijušas?

– Esmu veiksmīgi apstrīdējis dzīvokļu rēķinu. 
Kooperatīvs Purvciems ikmēneša dzīvokļa rēķinā 
iekļāva pozīciju Avārijas remontdarbi un nau-
du iekasēja divus gadus, bet Ministru kabineta 
noteikumos ir skaidri noteikts: ja mājā notikusi 
avārija, pārvaldnieka pienākums ir 10 dienu laikā 
informēt iedzīvotājus par tā novēršanas izmaksām. 
Protams, šādu informāciju mums neviens nedeva, 
turklāt kooperatīvs pat avārijas darbus neveica. Es 
vērsos kooperatīvā Purvciems ar rakstisku iesnie-
gumu: „Lūdzu informēt, kādus ārkārtas remont-
darbus apsaimniekotājs veicis beidzamo mēnešu 
laikā.” Apsaimniekotājs godīgi atbildēja, ka avā-
rijas remontdarbi nav bijuši. 

– Oho!
– Tieši tā. Es vērsos tiesā ar prasību izslēgt no 

rēķiniem pozīciju Avārijas remontdarbi, atmaksāt 
pārmaksāto naudu un izrakstīt jaunus – pareizus 
rēķinus. 

– Labi, par vienu mēnesi jūs savu naudu 
atguvāt, bet nākamajā mēnesī atkal saņēmāt 
nepareizi noformētu rēķinu! 

– Tad es atkal iesniedzu pieprasījumu par veik-
tajiem avārijas darbiem un atkal saņēmu atbildi, 
ka darbi nav veikti. Tajā pašā laikā kooperatīvs 
atteicās man izrakstīt pareizu rēķinu, un tas man 
deva iespēju vēlreiz vērsties tiesā un pieprasīt ne 
tikai pārrēķinu, bet arī kompensāciju.

Kas ir mājas lieta?

– Kādos gadījumos vēl jūs esat palīdzējis 
citiem iedzīvotājiem iesūdzēt pārvaldniekus?  

– Es palīdzu pašlaik. Nesen pie manis pēc palī-
dzības vērsās dzīvokļa īpašniece no kādas piecstāvu 
ēkas Salaspilī, kuras mājas pārvaldnieks ir dzīvokļu 
īpašnieku biedrība. Sieviete lūdza mājas pārvald-
niekam fi nanšu atskaiti par paveiktajiem darbiem. 
Saņemtajā dokumentā bija norādīts, ka biedrības 
priekšsēdētāja, 80 gadus veca sieviete, pati zāģē-
jusi kokus pie mājas un remontējusi 140 dzīvokļu 
lielas mājas jumtu, turklāt – bez jebkādām tāmēm, 
kas varētu apstiprināt šo darbu izmaksas.

– Ko dzīvokļa īpašniece darīja?  
– Viņa ar saņemtajiem dokumentiem vērsās 

ekonomikas policijā. Turklāt saskaņā ar MK no-

teikumiem Nr. 908 katras mājas pārvaldniekam ir 
jāved mājas lieta, kurā noteiktā kārtībā jāglabā visi 
mājas dokumenti, to starpā arī fi nanšu. Dzīvokļa 
īpašniece, kuras stāstu mēs apspriežam, biedrības 
priekšsēdētājam uzrakstīja iesniegumu ar lūgumu 
ļaut iepazīties ar mājas lietu. Uz šo iesniegumu 
dzīvokļa īpašniece saņēma atbildi jautājuma for-
mā: „Kas tā tāda – mājas lieta?”

Ar šo atbildi dzīvokļa īpašniece vērsās tiesā, 
prasot uzlikt pārvaldniekam par pienākumu iekār-
tot mājas lietu un ļaut ar to iepazīties.

4000 eiro vērta lieta

– Kuru no savām tiesvedībām uzskatāt 
par svarīgāko?

– Viena svarīga prasība tiks izskatīta šajā gadā. 
2007. gadā mūsu kooperatīvs vienpersoniski pa-
augstināja apsaimniekošanas maksu par 25%, ko es 
apstrīdēju, un tiesa paaugstināšanu atzina par neliku-
mīgu. 2008. gadā DzĪKS Jubilejas paaugstināja pakal-
pojumu maksu par 300%. Es kopā ar citiem dzīvokļu 
īpašniekiem iesniedzu prasību, un tiesvedība ilga 
10 gadus. Rezultātā tiesa kopsapulci, kurā pieņēma 
lēmumu paaugstināt maksu, atzina par nelikumīgu, 
bet pašu maksas palielinājumu – par nepamatotu.

– Iznāk, ka DzĪKS Jubilejas 10 gadus bez 
pamatojuma iekasēja no iedzīvotājiem naudu?  

– Jā, un 2018. gadā tiesa ar savu lēmumu to 
apstiprināja. Lieta turpinās, jo tagad esmu ie-
sniedzis prasību, prasot man izrakstīt rēķinus par 
beidzamajiem desmit gadiem, izslēdzot no maksā-
juma par nelikumīgu atzīto pārvaldīšanas maksu.

– Par cik lielu pārrēķinu ir runa? 
– Pārrēķina apmērs ir aptuveni 4000 eiro. 
– Vai citi DzĪKS Jubilejas dzīvokļu īpaš-

nieki, uzzinājuši par jūsu prasību, sekoja uz-
teicamajam piemēram? 

– Prasību par apsaimniekošanas maksas pa-
augstināšanas nelikumību mēs kopīgi iesniedzām 

12 dzīvokļu īpašnieku vārdā, bet paši saprotat – 
tiesas process ilgst jau 12 gadus: daži no mūsu 
biedriem jau miruši, citi pārcēlušies, bet citi – 
vienkārši noguruši. Es nolēmu uzvarēt, un tagad 
tas ir vairs ir tikai laika jautājums.    

– Nu ko – lai jums veicas! Nobeigumā to-
mēr jautāšu – kura uzvara tiesā visvairāk 
palikusi atmiņā? 

– Varbūt tamdēļ, ka pirmā, bet vislabāk at-
ceros tieši pirmo lietu. Toreiz kooperatīvs veica 
remontu un pieprasīja, lai iedzīvotāji par to no-
rēķinās gada laikā. Personīgi man bija jāmak-
sā 30 lati, tajā laikā tā nebija maza nauda. Es 
tiesas ceļā pieprasīju pierādījumus par remonta 
izdevumiem, bet kooperatīvs varēja uzrādīt do-
kumentus tikai par 2/3 no iedzīvotājiem piepra-
sītās summas. Rezultātā es saņēmu pārrēķinu un 
ietaupīju 10 latus. K

„CĪNOS PAR DZĪVOKĻA 
MAKSAS PĀRRĒĶINU!”
Juridiski kompetents rīdzinieks tiesā uzvar savas mājas kooperatīvu!Juridiski kompetents rīdzinieks tiesā uzvar savas mājas kooperatīvu!

Liene VARGA
Vladimirs Galočkins zināmās aprindās ir slavens cilvēks – viņš beidzama-
jos gados ir iesniedzis apmēram 100 prasības tiesā par viņa mājas Rīgā, 
Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā, apsaimniekošanu. Šovasar rīdzinieks 
uzvarēja vēl vienā kooperatīva apsaimniekošanas prāvā un papildus 
morālajam gandarījumam saņēma kompensāciju 1138 eiro apmērā. 

„Ministru kabineta noteikumos ir skaidri 

noteikts: ja mājā notikusi avārĳ a, pārvaldnieka 

pienākums ir 10 dienu laikā informēt 

iedzīvotājus par tā novēršanas izmaksām.”

K8 Pieredze



„Pēc vīra nāves es paliku viena un man nākas 
taupīt, to starpā arī ūdens patēriņu,” stāsta mūsu 
lasītāja Gaļina Borisova. „Mēneša laikā es iztē-
rēju apmēram trīs kubikmetrus ūdens un sevišķi 
sekoju, lai tīrot vai mazgājot traukus, netērētu 
nevienu lieku litru, tāpēc man ir divkārt sāpīgi, 
ka no namu pārvaldnieka pagājušajā mēnesī sa-

ņēmu papildu ūdens korekcijas rēķinu par 3,2 ku-
bikmetriem.

Es uzskatu, ka Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 1013, saskaņā ar kuriem iedzīvotājiem tiek ie-
kasēta maksa par tā sauktajiem ūdens zudumiem, 
ir negodīgi un mēs, iedzīvotāji, visi kopā varētu 
vērsties valdībā ar prasību tos mainīt!”

Gaļina Borisova turklāt lūdz publicēt Minis-
tru kabineta noteikumus Nr. 1013 par ūdens 
un citu komunālo pakalpojumu uzskaiti un ap-
maksu daudzdzīvokļu mājās: „Esmu dzirdējusi, 
ka tagad pārvaldniekiem nav atļauts bargi so-
dīt cilvēkus, kuri ir nokavējuši ūdens skaitītāju 
rādījumu nodošanu. Pagājušā gada vidū man 
nebija iespējams pārvaldniekam laikus iesniegt 
savu skaitītāju rādījumus, par ko tiku sodīta ar 
papildu rēķinu 400 eiro apmērā. Kāpēc man jā-
maksā par kāda cita notērēto ūdeni? Galu galā 
tas ir ūdens, kuru faktiski nozaga mani negodī-
gie kaimiņi.”

Dzīvokļa īpašnieci jaunie noteikumi interesē arī 
tādēļ, ka tie nosaka citu dzīvokļu ūdens skaitītā-
ju uzstādīšanas kārtību. Tagad, ja ūdens zudumi 
mājā trīs mēnešus pēc kārtas pārsniedz 20% no 
dzīvokļa skaitītāju kopējiem rādījumiem, apsaim-

niekotājam jāpārbauda un jāinformē iedzīvotāji 
par pasākumiem uzskaites neprecizitātes novēr-
šanai. Ja pārvaldnieks, piemēram, dzīvokļu īpaš-
niekiem piedāvā uzstādīt jaunus viena parauga/
jutības skaitītājus, bet dzīvokļu īpašnieku kopība 
sešu mēnešu laikā kopsapulcē nepieņem (vai arī 
nenoraida) pārvaldnieka priekšlikumu, tad viņam 
ir tiesības šādas mērierīces iegādāties un uzstā-
dīt dzīvokļos, visu materiālu un darbu izmaksas 
sedzot no mājas uzkrājuma līdzekļiem nākotnē 
plānotajiem remontdarbiem. Atgādinām, ka šāda 
kārtība attiecas tikai uz tām mājām, kuras īpaš-
nieki nav pārņēmuši savā pārvaldīšanā. „Es vēlos, 
lai mani kaimiņi būtu informēti par jauno kārtību,” 
saka mūsu lasītāja. 

Izpildām prasību un publicējam svarīgā-
kos punktus no Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 1013. K

TIE NAV TAISNĪGI
NOTEIKUMI!
Lasītāji ir sašutuši par ūdens zudumiem, kas norādīti dzīvokļu rēķinos. Lasītāji ir sašutuši par ūdens zudumiem, kas norādīti dzīvokļu rēķinos. 
Kas jāzina par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, Kas jāzina par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, 
kas nosaka kārtību, kādā jānorēķinās par komunālajiem kas nosaka kārtību, kādā jānorēķinās par komunālajiem 
pakalpojumiempakalpojumiem
Marina MATROŅINA
Tieši pirms gada, 2019. gada novembrī, stājās spēkā grozījumi 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā daudz-
dzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks norēķinās par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma izmantošanu”. Turpmāk pār-
valdniekam rēķins par ūdens korekciju (zudumiem) jāizraksta 
saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, taču iedzīvotāju sašutums 
nav mazinājies.

Kā saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiek 
sadalīts maksājums par ūdens zudumu? 

Viens ir skaidrs – jaunie MK noteikumi nevar glābt iedzīvotājus 
no ūdens zudumiem, taču tie var piedāvāt jaunas maksas sadalīšanas 
metodikas. Grozījumi noteikumos piedāvā piecas dažādas metodi-
kas, no kurām iedzīvotāji ar kopsapulces balsojumu var izvēlēties sev 
to, kuru uzskata par taisnīgāko:
 atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;
 proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mē-

nesi;
 proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par 

pēdējiem trim mēnešiem;
 proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domāja-

mās daļas apmēram;
 atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu 

skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un māk-
slinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un 
aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmak-
sājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms 
personu skaits.
Kuru no šīm metodikām izmantos katra konkrētā māja, būs atka-

rīgs no namu pārvaldes lēmuma. Dzīvokļu īpašnieki var mainīt izvē-
lēto metodiku, tāpēc viņiem jāpieņem kopējs lēmums ar vienkāršu 
balsu vairākumu.

Kas notiek, ja iedzīvotājs ir aizmirsis nodot 
skaitītāja rādījumus?

Ekonomikas ministrija ar grozījumiem noteikumos Nr. 1013 ir 
mainījusi kārtību, kādā dzīvokļu īpašniekiem tiek sadalīta maksa par 
ūdens zudumiem. Palielinātu korekciju var attiecināt uz iedzīvotā-
jiem, kuri:
 nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādī-

jumu pārvaldnieka noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc 
kārtas;

 nav uzstādījuši, nomainījuši vai atkārtoti verificējuši ūdens 
patēriņa skaitītājus. Pievērsiet uzmanību, ka šajā gadījumā 
vairs netiek dots trīs mēnešu termiņš atkārtotas verifikācijas 
veikšanai;

 ūdens patēriņa skaitītājus uzstādījuši, neievērojot prasības, kas 
noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumos;

 atkārtoti nav ļāvuši veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēri-
ņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski 
paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo 
īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

 ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa 
skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombē-
ta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem, vai ūdens 
patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plom-
bējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi 
aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja 
darbība;

 atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku 
kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens pa-
tēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkār-
toto verifi cēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu 
īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos un par šiem 
darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot pa-
ziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu.
Kas ir mainījies? Tikai tas, ka tagad pārvaldniekam nav tiesību ar 

nesamērīgu ūdens korekcijas rēķinu sodīt aizmāršīgo pārkāpēju. Sā-
kot ar 2019. gada novembri, rēķina apmērs nevar pārsniegt konkrētā 
dzīvokļa viena mēneša ūdens patēriņa apjomu.

Kāds būs papildu maksājums rēķinā, ja cil-
vēks aizmirsis iesniegt ūdens skaitītāja 

rādījumus?
Atliek noskaidrot, kas ir ūdens patēriņa norma. Tas ir ūdens 

daudzums, ko pēc Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-

pojumu asociācijas aprēķiniem cilvēks patērē dienā. Šīs normas 
robežas ir noteikta arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 326 „Par 
būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves””.

Šos pašus standartus pilsētas ūdensapgādes uzņēmumi jopro-
jām izmanto, lai noteiktu ūdens patēriņu mājās, kurās nav uzstā-
dīti ūdens komercuzskaites mēraparāti. Katrā pilsētā un Latvijas 
teritorijā šīs normas var nedaudz atšķirties, jo tās noteiktas sa-
skaņā ar vietējo pašvaldību noteikumiem.

Galvaspilsētā saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr. 4 tiek 
noteiktas šādas ūdens patēriņa normas uz vienu cilvēku dien-
naktī:
 mājā ar centralizētu ūdensapgādi un / vai kanalizāciju un karsto 

ūdeni – 202,67 litri;
 mājā ar centralizētu ūdensapgādi un / vai kanalizāciju, vietējo 

gāzes vai elektrisko ūdenssildītāju – 192,67 litri;
 mājā ar centralizētu ūdensapgādi un / vai kanalizāciju, vietējo 

cietā kurināmā ūdenssildītāju – 131,67 litri;
 mājā ar centralizētu ūdensapgādi un / vai kanalizāciju – 

101,33 litri;
 mājā ar brīvkrānu – 30,33 litri.

Lai iegūtu galīgo aprēķinu, pārvaldniekam atliek reizināt ģimenei 
noteikto dienas normu ar 30 – vidējo dienu skaitu mēnesī.

Tādējādi ir viegli aprēķināt, ka maksimālais rēķins, ko pārvald-
nieks var izrakstīt vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam, nepār-
sniegs 6 kubikmetrus ūdens mēnesī.

Gadījumos, kad pārvaldniekam nav zi-
nāms faktiski dzīvoklī dzīvojošo per-
sonu skaits un tajā nav nevienas dek-
larētas personas, rēķins tiek izrakstīts 
vienai personai.

Svarīgākie punkti Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 – 10.–11. lpp.
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14. Ūdens patēriņu uzskaita, izmantojot skaitītājus, kas 
atbilst šādām prasībām:

14.1. tiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām ūdens patē-
riņa skaitītājiem un mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās 
kontroles kārtību;

14.2. tie ir verifi cēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu 
sarakstu un to verifi cēšanas periodiskumu un mērīšanas lī-
dzekļu atkārtoto verifi cēšanu, verifi cēšanas sertifi kātiem un 
verifi cēšanas atzīmēm, ņemot vērā saskaņā ar šo noteikumu 
14.4 punktu pieņemto dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvald-
nieka lēmumu par atkārtotās verifi cēšanas periodu (ja tāds ir 
pieņemts).

14.1 Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un 
to atkārtoto verifi cēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
mērījumu vienotību atsevišķajā īpašumā nodrošina dzīvokļa 
īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība saskaņā ar šo noteiku-
mu 14.3 punktu vai pārvaldnieks saskaņā ar šo noteikumu 30.2

punktu nav noteicis citu kārtību.
14.2 Pārvaldniekam ir pienākums vismaz trīs mēnešus pirms 

skaitītāja verifi cēšanas termiņa beigām rakstiski paziņot dzī-
vokļa īpašniekam par nepieciešamību veikt skaitītāja atkārto-
to verifi cēšanu (šo noteikumu 14.1 punkts) un, ja atkārtotā 
verifi cēšana nav veikta, vismaz vienu reizi mēneša laikā pēc 
skaitītāja verifi cēšanas termiņa beigām rakstiski informēt par 
to. Vienlaikus pārvaldniekam ir pienākums paziņot par kārtību, 
kādā veicama ūdens patēriņa skaitītāju verifi cēšana, tai skaitā 

par skaitītāja pievienošanas vietas noplombēšanu pārvaldnie-
ka klātbūtnē, ja viņš to pieprasa saskaņā ar šo noteikumu 14.5

punktu.
14.3 Dzīvokļu īpašnieku kopība ar lēmumu var noteikt kār-

tību (tai skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem 
parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzī-
vokļa īpašnieks vai pārvaldnieks, vai cita pilnvarotā persona 
nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un 
to atkārtoto verifi cēšanu atsevišķajā īpašumā atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par mērījumu vienotību. Minētā kārtība ir 
vienota visā dzīvojamā mājā.

Vai taisnība, ka skaitītāji vairs nav jā-
pārbauda ik pēc četriem gadiem? Kas 

iedzīvotājiem jādara, lai varētu izmantot 
šīs jaunās tiesības?

– Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nolemj mājā 
uzstādīt vienota parauga skaitītājus, tad tajā pašā 
sapulcē viņi drīkst noteikt nākamās pārbaudes perio-
du. Piemēram, ne reizi četros gados, bet reizi sešos 
vai pat desmit gados, tomēr verifikācijas periodam 
nevajadzētu būt garākam par ražotāja norādīto ierīču 
kalpošanas laiku.

14.4 Dzīvokļu īpašnieku kopībai vai šo noteikumu 30.2 pun-
ktā noteiktajā gadījumā pārvaldniekam, pieņemot lēmumu par 
visiem dzīvokļu īpašniekiem kopīgi piederošu ūdens patēriņa 

skaitītāju iegādi, to vienotu uzstādīšanu, nomaiņu un atkār-
totās verifi cēšanas nodrošināšanu, ir tiesības noteikt citu at-
kārtotās verifi cēšanas periodu, neievērojot normatīvajos aktos 
norādīto periodu, bet tas nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa 
skaitītāja ražotāja instrukcijā minēto lietošanas ilgumu (ja 
tāds ir norādīts).

14.5 Pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai 
nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē skaitītāja pie-
vienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījusi vai 
nomainījusi cita persona, pārvaldnieks var pieprasīt skaitītāja 
pievienošanas vietu noplombēt viņa klātbūtnē, par to iepriekš 
informējot atbilstoši šo noteikumu 14.2 punktam. Ar to sais-
tītās izmaksas pārvaldnieks ietver dzīvojamās mājas uzturēša-
nas un apsaimniekošanas izdevumos.

(..)
18.1 Pārvaldniekam ir pienākums rēķinos par patērēto ūde-

ni norādīt kopējo dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, 
kā arī starpību starp mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuz-
skaites mēraparāta) rādījumu un atsevišķajos īpašumos ar 
skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu (turpmāk – ūdens patē-
riņa starpība).

Iepriekš mēs, visu dzīvokļu iedzīvotāji, 
vienādi maksājām par ūdens zudumiem. 

Vai tiešām tagad ūdens zudumi tiks aprē-
ķināti citādi? 

– Jā, turklāt mājās, kuras dzīvokļu īpašnieki nav 
pārņēmuši savā pārvaldīšanā, mājas pārvaldniekam ir 
tiesības izlemt, kuru no četrām maksājumu sadales me-
todikām piemērot.

19. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēri-
ņa pārrēķinu. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz 
atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas 
pārvaldnieks:

19.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu 
skaitam;

19.2. proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par 
pēdējo mēnesi;

19.3. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patē-
riņam par pēdējiem trim mēnešiem;

19.4. proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpa-
šuma domājamās daļas apmēram;

19.5. atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) 
personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu 
un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā no-
skaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā 
arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam 
nav zināms personu skaits.

19.1 Šo noteikumu 19. punktā norādīto ūdens patēriņa 
starpības sadales kārtību nepiemēro un ūdens patēriņa star-

SVARĪGĀKIE PUNKTI MINISTRU 
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īpašnieks maksā par pakalpojumiem, 
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pību vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz 
kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā 
mājā):

19.1 1. nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitī-
tāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kār-
tas un saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu nav noteikta cita 
rādījumu nolasīšanas kārtība;

19.1 2. nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verifi cēts 
ūdens patēriņa skaitītājs un saskaņā ar šo noteikumu 14.3 vai 
30.2 punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju 
uzstādīšanai, nomaiņai vai atkārtotai verifi cēšanai;

19.1 3. ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot pra-
sības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotī-
bu vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā (šo 
noteikumu 14.3 un 30.2 punkts);

19.1 4. atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo 
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (šo noteikumu 10. punkts), 
ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz ne-
dēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā 
plānota skaitītāju pārbaude;

19.1 5. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē (šo noteikumu 
10. punkts) konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievieno-
šanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka 
klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skai-
tītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), 
pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aiz-
stāts vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja 
darbība;

19.1 6. atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzī-
vokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atseviš-
ķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomai-
ņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst 
pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnva-
rotās personas pienākumos (šo noteikumu 14.3 un 30.2

punkts) un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz 
nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo 
īpašumu;

19.1 7. šo noteikumu 23. punktā minētais gadījums.

Cik tagad būs jāmaksā par ūdeni, ja 
gadījies aizmirst nodot skaitītāju rā-

dījumus? 
– Ja netiek nodoti skaitītāja rādījumi, pirmos trīs 

mēnešus par ūdeni būs jāmaksā atbilstoši vidējam patē-
riņam beidzamajos trīs mēnešos. Ceturtajā mēnesī Pār-
valdnieks sāks izrakstīt rēķinus par ūdens patēriņu atbil-
stoši spēkā esošai normai par katru deklarēto personu. 
Rīgā noteiktā aukstā ūdens patēriņa norma ir aptuveni 
6 kubikmetri ūdens vienam cilvēkam (atbilstoši mājas 
labiekārtošanas pakāpei).

19.2 Piemērojot šo noteikumu 19.1 punktā noteikto ūdens 
patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto 
ūdens daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

kur:
Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vie-

nam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);

Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteik-
tais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. 
Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo 
personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. 
Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevie-
nas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu 
(skaits);

Vpers. norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mē-
nesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības 
saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pa-
kalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

19.3 Ja pēc šo noteikumu 19.2 punktā norādītās formulas 
piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpī-
ba, tās atlikumu sadala saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, 
ieskaitot tos atsevišķos īpašumus, kuriem piemērota šo no-
teikumu 19.2 punktā noteiktā ūdens patēriņa aprēķināšanas 
kārtība. Ja kādam no šo noteikumu 19.1 punktā norādītajiem 
dzīvokļu īpašniekiem ilgāk nekā divus mēnešus pēc kārtas 
piegādātā ūdens daudzumu aprēķina saskaņā ar šo noteiku-
mu 19.2 punktā norādīto formulu, tad, sākot ar trešo mēnesi, 
viņam piemēro dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto aprēķinā-
šanas kārtību, ja tāda ir noteikta, ievērojot šo noteikumu 22. 
punktu.

(..)
22. Dzīvokļu īpašniekiem aprēķinātais ūdens patēriņš 

nedrīkst pārsniegt dzīvojamai mājai piegādātā ūdens ap-
jomu.

23. Pārvaldniekam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt 
ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu, kā arī pieprasīt, lai 
dzīvokļa īpašnieks nodrošina piekļuvi skaitītājam pirmster-
miņa verificēšanas veikšanai. Ja dzīvokļa īpašnieks nepie-
krīt skaitītāja verificēšanai, pārvaldnieks ūdens patēriņu 
dzīvokļa īpašniekam aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 19.1

punktu.
23.1 Saskaņojot ar pārvaldnieku, dzīvokļa īpašniekam ir 

tiesības par saviem līdzekļiem nodrošināt ūdens patēriņa 
skaitītāja pirmstermiņa verifi cēšanu, lai noskaidrotu ūdens 
patēriņa skaitītāja atbilstību normatīvajos aktos par atkārtoto 
verifi cēšanu noteiktajām prasībām, ja tas nav pretrunā ar dzī-
vokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka noteikto kārtību (šo 
noteikumu 14.3 un 30.2 punkts).

24. Ja skaitītājs ir uzstādīts, neievērojot normatīvajos 
aktos ūdens patēriņa skaitītājiem noteiktās prasības, vai arī 
skaitītājs neatbilst noteiktajām prasībām, izdevumus, kas 
saistīti ar skaitītāja atkārtotu verifi cēšanu agrāk par verifi -
cēšanas sertifi kātā noteikto termiņu vai pareizu uzstādīšanu, 
sedz attiecīgi dzīvokļa īpašnieks, pārvaldnieks vai pakalpoju-
ma sniedzējs.

(..)
27. Dzīvokļa īpašnieks pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un 

termiņā katru mēnesi nolasa ūdens patēriņa skaitītāja rādī-
jumu un nodod to pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Skaitī-
tāja rādījumu nolasa pārvaldnieks vai cita dzīvokļu īpašnieku 
kopības pilnvarota persona, ja dzīvojamā mājā ir ierīkota 
attālinātā rādījumu nolasīšanas sistēma vai piekļuve ūdens 
patēriņa skaitītājiem ir no dzīvojamās mājas koplietošanas 
telpām.

28. Ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, ku-
ras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona 
un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu 
nolasīšana vai citu dzīvokļa īpašniekam vai pārvaldniekam, 
vai citai pilnvarotajai personai šajos noteiktumos minēto 
pienākumu izpilde, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu ie-
priekš par to informē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnie-
ka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas 
nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par 
trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē 
pārvaldnieku.

29. Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par 
ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu, kā arī šo noteikumu 
28. punktā noteiktajā kārtībā nav informējis par prombūtni, 
tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā 
īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, 
bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

29.1 Pārvaldniekam līdz nākamajai ūdens patēriņa skai-
tītāja rādījumu nolasīšanai ir pienākums informēt attiecīgo 
dzīvokļa īpašnieku, ka viņš nav iesniedzis ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumus, un pievienot informāciju par apmaksā-
jamās daļas aprēķināšanas kārtību saskaņā ar šo noteikumu 
19.1 punktu.

29.2 Pārvaldniekam ir pienākums veikt maksājumu pārrē-
ķinu par ūdensapgādes pakalpojumu (un ar to saistīto mak-
sājumu) par periodu, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, ja 
dzīvokļa īpašnieks objektīvu iemeslu dēļ nav varējis paziņot 
par prombūtni (šo noteikumu 28. punkts) vai ir miris un šajā 
laika periodā atsevišķo īpašumu neizmantoja neviena persona. 
Dzīvokļa īpašnieks, kurš lūdz veikt pārrēķinu, pēc pārvaldnieka 
pieprasījuma nodrošina piekļuvi ūdens patēriņa skaitītāju rādī-
jumu nolasīšanai. Pārrēķinu var veikt, attiecīgi samazinot vai 
paaugstinot turpmākos maksājumus.

30. Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc 
kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas ir lielāka par 
20%, pārvaldniekam ir pienākums divu mēnešu laikā no-
skaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski 
informēt dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasā-
kumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā 
ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt iespēju tos īstenot. Ja pār-
valdnieks šajā punktā noteiktos pienākumus nevar veikt divu 
mēnešu laikā, par to rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus, 
norādot plānoto termiņu.

30.1 Ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā ūdens patēri-
ņa starpība ilgāk par trim mēnešiem pēc kārtas pārsniedz šo 
noteikumu 30. punktā minēto apjomu, ieskaitot mēnesi pēc 
ūdensapgādes sistēmas apskates, ko pārvaldnieks veicis, lai 
noskaidrotu ūdens patēriņa starpības iemeslus, atkārtotu ap-
skati pārvaldnieks veic divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 
30.2 punktā minētā termiņa beigām, ja dzīvokļu īpašnieku 
kopība nav pieņēmusi lēmumu par ūdens patēriņa starpības 
samazināšanas pasākumiem.

Vai tiešām pārvaldnieks bez mūsu 
piekrišanas varēs dzīvokļos uzstādīt 

dārgus skaitītājus ar attālinātu rādījumu 
nolasīšanu? 

– Tā tas ir – ja dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši 
mājas pārvaldīšanas tiesības un nav pieņēmuši lēmumu 
par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar pārvaldnieku, 
tad jaunie noteikumi esošajam pārvaldniekam piešķir 
plašas pilnvaras. Piemēram, ja mājā ir liels ūdens zu-
dums un paši dzīvokļu īpašnieki nekādā veidā nereaģē 
uz namu pārvaldes priekšlikumiem situācijas uzlaboša-
nai, tad namu pārvalde var izlemt dzīvokļu īpašnieku 
vietā mājā uzstādīt vienāda parauga un jutības skai-
tītājus.

30.2 Ja pārvaldnieka sagatavotie priekšlikumi nosaka, 
ka nepieciešamas vienotas prasības ūdens patēriņa skaitī-
tājiem vai cita kārtība to uzstādīšanai, nomaiņai un atkār-
totās verificēšanas nodrošināšanai, bet dzīvokļu īpašnieku 
kopība sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 30. punktā 
noteiktās informācijas saņemšanas par to nav lēmusi (šo 
noteikumu 14.3 punkts), tad lēmumu par šiem ūdens pa-
tēriņa starpības samazināšanas pasākumiem pieņem pār-
valdnieks. K

Vpers.norma 

Npers.

Vkop.norma



K12 Ņem vērā!

Var ierosināt īrnieks 
vai viņa ģimenes 
loceklis

Īrēta pašvaldības vai valsts dzīvokļa 
iegūšana īpašumā var notikt saskaņā ar 
Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumu. Publisko aktīvu pārvaldītājs 
Possessor pats piedāvā izīrēta valsts 
dzīvokļa vai viendzīvokļa dzīvojamās 
mājas īrniekam un viņa ģimenes locek-
ļiem izmantot pirmpirkuma tiesības – 
norāda sabiedrības Possessor Dzīvo-
jamo māju un dzīvokļu departamenta 
vadītāja Darja Ivanova. 

Atsavinot valsts vai pašvaldības 
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpa-
šumu, par kura lietošanu Likumā par 
dzīvojamo telpu īri noteiktajā kārtībā ir 
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īr-
niekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsevišķos gadījumos publiskas 
personas nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 
ģimenes loceklis (vienas mājsaimnie-
cības ietvaros).

Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var 
iegādāties īrēto viendzīvokļa māju vai 
dzīvokli, ja:

 īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir no-
slēguši notariāli apliecinātu vieno-
šanos par to, kurš vai kuri no viņiem 
iegūs īpašumu;

 tiesā nav celta prasība par īres līgu-
ma izbeigšanu.

Kam pieder 
pirmpirkuma tiesības

Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 
mēneša laikā no piedāvājuma saņem-
šanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa 
māju vai dzīvokli atsavina šādā kārtībā:
 dzīvokļa īpašumu piedāvā pirkt pārē-

jiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš-
niekiem, ja viņi savas pirmpirkuma 
tiesības ir nodibinājuši savstarpējā lī-
gumā, bet viendzīvokļa māju, kas at-
rodas uz citas personas zemesgabala, 
piedāvā pirkt šīs zemes īpašniekam;

 ja pirmpirkuma tiesīgās personas 
mēneša laikā neizmanto savas pirm-
pirkuma tiesības, dzīvokļa īpašumu 
vai viendzīvokļa māju pārdod atklā-
tā mutiskā izsolē.
Jāpiebilst: ja izīrētu dzīvokli izsolē 

nopērk trešā persona, atbilstoši Likuma 
par dzīvojamo telpu īri 8. pantam jau-
najam īpašniekam ir saistošs iepriekšējā 

īpašnieka noslēgtais dzīvojamās telpas 
īres līgums.

Kāda ir cena

Ja īrnieks vēlas izmantot savas pirm-
pirkuma tiesības uz īrēto dzīvokli, dzīvok-
ļa izsoli nerīko un ar īrnieku slēdz pirkuma 
līgumu par nosacīto cenu, kura noteikta 
atbilstoši Standartizācijas likumam, kas 
tiek noteikta eiro, – skaidro D. Ivanova.

Pārdodot publiskas personas nekus-
tamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas 
termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem 
gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs 
maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās 
pirkuma maksas daļas.

Nevar izpirkt sociālās 
palīdzības dzīvokļus

Pamatojoties uz Likumu par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā, soci-
ālās palīdzības dzīvokļi nav atsavināmi, 
par ko dzīvojamās telpas īres līgumā ir 
izdarīta atzīme.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību 
nodaļas projektu koordinators Mārtiņš 
Vilemsons skaidro, ka kopējo Rīgas 
pašvaldības dzīvojamo fondu veido ap-
mēram 14 010 dzīvokļi un lielākā daļa 
no tiem ir vai tiek piešķirti kā sociālās 
palīdzības dzīvokļi.

Ja īrnieks kāda iemesla dēļ sociālo 
dzīvokli atbrīvo un tas ir dzīvoklis ar 
ērtībām, tad tas tiek izīrēts palīdzības 
sniegšanas rindā reģistrētajām perso-
nām. Īrniekam pārtraucot īres attiecī-

bas, pašvaldība nodod atsavināšanai 
tikai dzīvokļus ar daļējām ērtībām, bez 
ērtībām vai ar kopējā lietošanā esošām 
palīgtelpām un ja ir konstatēti vairāki 
no šādiem apstākļiem:
 tā ir vienīgā pašvaldības īpašumā 

esošā dzīvojamā telpa attiecīgajā 
dzīvojamā mājā;

 dzīvokļa atjaunošanas izmaksas ir 
nesamērīgi augstas;

 ēka ir neapmierinošā tehniskā stā-
voklī.
Dzīvokļi tiek atsavināti izsoles ceļā, 

kuras rīko Rīgas pašvaldības dzīvojamo 
māju privatizācijas komisija.

Tie īrnieki, kuriem dzīvojamā telpa 
izīrēta pirms 2002. gada 1. janvāra, 
pirms spēkā stājās likums Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, var ie-
gādāties dzīvokli par naudu. K

Izvēlētais risinājums paredz esošo nomas regulē-
jumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām 
par maksu, padarīt skaidrākas un vienkāršākas pušu 
starpā esošās tiesiskās attiecības, kas mazinātu strīdu 
un tiesvedību skaitu dalītā īpašumā. Likumprojekts 
paredz arī ierobežot piespiedu nomas maksājumu 
apmēru, nosakot, ka gadā tas nedrīkst pārsniegt 4% 
no zemes kadastrālās vērtības. Patlaban zemes nomas 
maksājumi gadā var pārsniegt pat 9% no zemes ka-
dastrālās vērtības.    

Jautājums par taisnīgas nomas maksas apmēru 
dalītā īpašumā tiek risināts jau 13 gadus. Vairākas 
reizes ir grozīti likumi, trīs Satversmes tiesas sprie-
dumos piespiedu nomu regulējošās tiesību normas ir 
atzītas par neatbilstošām Satversmei.  

Ir cerības, ka likums novērsīs neskaidrās attie-
cības starp mājokļu un zemes īpašniekiem, kuri 
atrodas dalītā īpašuma attiecībās. Samazināsies 

tiesvedības procesu skaits, un zemes īpašniekiem 
nebūs iespēju nesamērīgi paaugstināt nomas mak-
sājumus. 

Likumprojektā piedāvātā vienotā regulējuma bū-
tiskākās iezīmes:  
 likumā noteikts fi ksēts zemes lietošanas maksas 

apmērs 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības 
visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem;  

 likumā regulētas attiecības, lai izslēgtu nepiecie-
šamību pusēm slēgt līgumus par zemes lietošanu 
un maksu vai meklēt vienošanos tiesas ceļā;  

 trīs gadu noilgums jebkuriem prasījumiem no ze-
mes lietošanas attiecībām;  

 esošo attiecību, to starpā ar tiesas spriedumu 
regulēto, pāreja uz jauno regulējumu, novēršot, 
ka identiskos gadījumos attiecības tiek regulētas 
dažādi.
Likumprojekts ir nodots izskatīšanai Saeimā. K

Pašlaik Rīgā sākts pilotprojekts, kura ietva-
ros daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzstādīti 
50 ultraskaņas mēraparāti, lai pēc to darbības 
rezultātu izvērtēšanas lemtu par turpmākajām 
darbībām. Izsludināts arī iepirkums par vēl 341 
ultraskaņas mēraparāta iegādi.

Pēc šī pilotprojekta rezultātu analīzes un se-
cinājumu veikšanas Rīgas ūdens sola sagatavot 
priekšlikumus par optimālāko skaitītāju veidu, 
kuru uzņēmums varētu izmantot turpmāko pa-
kalpojumu uzskaitei.

Rīgas ūdens valdījumā patlaban ir 19 544 
māju mehāniskie skaitītāji.

Ir novērots, ka DN32 un DN40 diametra ko-
mercuzskaites mēraparāti pēc ilgstošas izman-
tošanas tiek atzīti par nederīgiem. Tas rada ris-
kus neprecīza patērētā ūdens apjoma uzskaitē. 
Šī tendence lielākoties novērota daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās, kurās ūdens patēriņa apjomi 
ir ievērojami lielāki nekā privātmājās.

Rīgas ūdens jau pagājušajā gadā pieņēma 
lēmumu pēc mehānisko mēraparātu nomaiņas 
atkārtoti tos vairs neuzstādīt, izņemot gadī-
jumus, ja tiek veikta mehānisko mēraparātu 
pirmstermiņa verifi kācija un tie atzīti par lieto-
šanai derīgiem. 

Atšķirībā no mehāniskajiem skaitītājiem ul-
traskaņas mēraparātu korpusā nav kustīgu daļu 
(ūdens uzskaites mehānisma), tāpēc to precizi-
tāti un darbību ūdensvada tīklā esošās nogul-
snes un sīkās daļiņas ietekmē krietni mazāk.

Atgādināsim, ka šogad Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs (PTAC) atklāja, ka 83% Rī-
gas ūdens uzstādīto mehānisko skaitītāju rāda 
kļūdainus datus, un uzņēmumam uzlicis nau-
dassodu. K

KĀ PĀRPIRKT VALSTS 
VAI PAŠVALDĪBAS DZĪVOKLI?

IEROBEŽOS PIESPIEDU 
NOMAS MAKSĀJUMUS!

RĪGAS ŪDENS
NOMAINĪS MEHĀNISKOS 
SKAITĪTĀJUS

Lai gan daudzviet valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizācija ir beigusies, pašvaldībām joprojām pieder 
vairāk nekā 20 000 dzīvokļu vai viendzīvokļa māju, bet 
valstij – vairāk nekā 300 dzīvokļa īpašumu. Liela daļa šo 
dzīvokļu tiek izīrēti, un bieži īrnieki vēlētos tos iegādāties.

Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozī-
jumus likumā Par atjaunotā Latvijas Republikas Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un pie-
mērošanas kārtību. Šie grozījumi paredz ierobežot piespiedu nomas 
maksājumu apmēru, nosakot, ka gadā tie nedrīkst pārsniegt 4% no 
zemes kadastrālās vērtības.

Uzņēmums Rīgas ūdens paziņoja par plāniem 2021. gadā veikt 
mehānisko ūdens skaitītāju nomaiņu pret ultraskaņas mēraparā-
tiem, tādējādi nodrošinot precīzu sniegto ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu uzskaiti.


