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Mainījusies uzskaites un aprēķinu kārtība par daudzdzīvokļu mājās saņemtajiem
pakalpojumiem
2013. gada 1. oktobrī ir stājušie spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) 2008. gada 9. decembra
noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".
Šis tiesiskais regulējums attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamās mājas pārvaldniekiem tādās
dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki ar nodošanas - pieņemšanas aktu nav pārņēmuši dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības vai nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka
apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība.
1) Ūdens skaitītājiem ir jāatbilst noteiktām prasībām. Grozījumi MK 2008. gada 9. decembra noteikumu
Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 14. punktā paredz, ka ūdens patēriņu ir
jāuzskaita, izmantojot skaitītājus, kas atbilst šādām prasībām:
 tiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām
ūdens patēriņa skaitītājiem un mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību;
 tie ir verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu un mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.
2) Pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē
skaitītāja pievienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju ir uzstādījusi vai nomainījusi cita persona,
skaitītāja pievienošanas vieta ir jānoplombē pārvaldnieka klātbūtnē (noteikumu papildinājums ar
14.1punktu).
3) Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir paredzētas tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli (grozījumi šo noteikumu
10.punktā). Taču situācijā, ja dzīvokļa īpašnieks atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju
pārbaudīt skaitītāju vai pārbaudē konstatēts, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, pārvaldnieks ūdens
patēriņu attiecīgajam dzīvoklim aprēķina kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts.
4) "Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju un
kanalizāciju, kā arī ūdeni atvieglojumu maksai vairs nepiemēros."
5) Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā:
 Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis
pārvaldnieku par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot
vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā
trīs mēnešus pēc kārtas (grozījumi MK noteikumu Nr.1013 29.punktā).
 Dzīvokļa īpašnieka prombūtnes gadījumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju un
kanalizāciju, par ūdeni, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem, atvieglojumu maksai vairs
nepiemēros.
 Par saņemto siltumenerģiju aprēķinu paredzēts veikt šādi:
• par siltumenerģiju atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai
platībai, atskaitot balkonu un lodžiju platību;
• par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai;
• par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam;
• par siltumenerģiju patērētajam karstajam ūdenim – proporcionāli patērētā karstā ūdens daudzumam;
• par siltumenerģiju koplietošanas telpu apsildei (apkurei) – proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam.
6) Ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti
sagatavoto karsto ūdeni, īpašnieks vai īrnieks maksā par māja koplietošanas vajadzībām patērēto
siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz atsevišķo īpašumu, atbilstoši siltumapgādes speciālista
izstrādātajam un ar pārvaldnieku saskaņotajam aprēķinam, ko dzīvokļa īpašnieks veic par saviem
līdzekļiem. Līdz šāda aprēķina izstrādei dzīvokļa īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām
patērēto siltumenerģijas daļu, kas proporcionāla atsevišķā īpašuma kopējai platībai.
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