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Par rīcību ar SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  mantu un finanšu resursiem 

 
I. Vispārīgie jautājumi  

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”  (turpmāk tekstā – MKP) 

amatpersonas un darbinieki (turpmāk tekstā – darbinieki) izmanto MKP īpašumā esošo mantu un rīkojas 

ar MKP finanšu resursiem.  

2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt MKP finanšu līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši 

paredzētajiem mērķiem, MKP īpašumā esošās mantas racionālu izmantošanu ilgtermiņā. 

3. MKP rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, ikvienā darbībā nodrošinot mērķa 

sasniegšanu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.  

4. Lai nodrošinātu MKP īpašumā esošās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, tā tiek nodota 

atsevišķu MKP darbinieku pārvaldībā, par to ar katru materiāli atbildīgo darbinieku noslēdzot līgumu par 

pilnu materiālo atbildību (Pielikums Nr.5).  

5. MKP darbinieki izmanto MKP mantu un finanšu resursus  tikai uzdoto darba pienākumu 

veikšanai. Nav pieļaujama MKP mantas un finanšu resursu izmantošana privātajām vajadzībām. 

Darbinieki rīkojas ar MKP mantu likumīgi -  atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos 

normatīvajos aktos, tai skaitā MKP izdotajos, noteiktajā kārtībā.  

II. Dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtība  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2021.gada 27.augusta  valdes sēdes Nr11 

lēmumu Nr.2 (protokols Nr.11)/ 

6. Dienesta transportlīdzeklis ir MKP īpašumā, valdījumā vai turējumā esošs transportlīdzeklis, tai 

skaitā darbiniekiem piederošs transportlīdzeklis, ja tas uz patapinājuma līguma pamata (pielikums Nr.2) 

tiek izmantots dienesta vajadzībām. MKP patapina transportlīdzekli no darbinieka tikai gadījumā, ja MKP 

īpašumā, valdījumā vai turējumā nav darbinieka amata pienākumu sekmīgai izpildei atbilstoša 

transportlīdzekļa un tāda iegāde nav iespējama vai nav lietderīga. MKP īpašumā, valdījumā vai turējumā 

esošu Dienesta transportlīdzekli, kurš paredzēts ilgstošai regulārai izmantošanai MKP vajadzībām, 

izņemot Nolikuma 8.punktā minēto, aprīko ar GPS.  

7. Dienesta transportlīdzekli izmanto tikai tiešo darba (amata) pienākumu izpildei. Par šim punktam 

atbilstošu Dienesta transportlīdzekļa izmantošanu ir atzīstama Dienesta transportlīdzekļa izmantošana 

braucienam no jebkuras vietas Latvijas Republikā, lai nodrošinātu tūlītēju  pienākumu pildīšanas uzsākšanu 

īpašas steidzamības kārtībā, arī tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas vai  iespējamu 

apdraudējumu MKP.  

8. MKP valdes loceklis, izpilddirektors un darbinieks, kura amata pienākumos ietilpst avārijas 

situāciju novēršana vai nepieļaušana, papildus Nolikuma 7.punktā noteiktajam izmanto Dienesta 

transportlīdzekli braucieniem no MKP biroja uz dzīvesvietu un  no dzīvesvietas uz MKP biroju vai citu 

vietu, kurā valdes loceklim (darbiniekam) jāpilda amata pienākumi. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.4(protokols Nr.1)/ 

9. Dienesta transportlīdzekli piešķir ar MKP valdes locekļa rīkojumu (pielikums Nr.1). Darbinieks 

pieņem transportlīdzekli ilglaicīgā lietošanā, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.4), 

un  noslēdz līgumu par pilnu materiālo atbildību.   

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.4(protokols Nr.1)/ 

10. Darbinieks izmanto Dienesta transportlīdzekli uz ceļazīmes pamata. Ceļazīmi sagatavo līdz katra 

mēneša pēdējam datumam par katru dienu, kurā Dienesta transportlīdzeklis tika izmantots amata 

pienākumu veikšanai. Ceļazīmē norādītajai informācijai jāsakrīt ar GPS, ja ar tādu Dienesta 

transportlīdzeklis ir aprīkots, rādījumiem. Aizpildītās ceļazīmes darbinieki nodod Finanšu un 

grāmatvedības nodaļā līdz katra mēneša 3.datumam.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.4(protokols Nr.1)/ 

11. Ja Darbinieks izmanto Dienesta transportlīdzekli privātām vajadzībām, Darbinieks atlīdzina MKP 

ar to saistītos izdevumus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņā ar ceļazīmē norādīto informāciju. 

Darbinieks, beidzot izmantot Dienesta transportlīdzekli, novieto to MKP stāvvietā saskaņā ar tiešā 

vadītāja norādījumiem. Šo punktu nepiemēro, ja ir pamats piemērot 8.punktu. 

12. MKP valdes loceklim ir tiesības ar rīkojumu atprasīt no Darbinieka tam nodoto transportlīdzekli 

jebkurā brīdī  un nodot ar rīkojumu transportlīdzekli citam darbiniekam.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1lēmumu Nr.4(protokols Nr.1)/ 



13. Darbinieks, kurš ir pieņēmis lietošanā Dienesta transportlīdzekli, nav materiāli atbildīgs par to  

brīdī, kad transportlīdzeklis ir novietots stāvēšanai MKP stāvvietā..  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 lēmumu Nr.4(protokols Nr.1)/ 

14. Darbiniekam, kurš izmanto  Dienesta transportlīdzekli, ir šādi pienākumi:  

14.1. aizpildīt ceļazīmi un iesniegt to MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļā līdz katra mēneša 

3.datumam; 

14.2. pirms uzsākt braukšanu obligāti pārliecināties par Dienesta transportlīdzekļa tehnisko 

stāvokli; 

14.3. ja Dienesta transportlīdzekļa izmantošanas laikā konstatēti kādi bojājumi, par tiem 

nekavējoties informēt MKP izpilddirektoru.  

14.4. nenodot Dienesta transportlīdzekli  citai personai.  

15. No MKP finanšu līdzekļiem apmaksā: 

15.1. normatīvajos aktos  noteiktās Dienesta transportlīdzekļa apdrošināšanas polises (OCTA, 

KASKO), šo apakšpunktu nepiemēro patapinātam Dienesta transportlīdzeklim; 

15.2.  Dienesta transportlīdzekļa regulāro tehnisko apkopi saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja 

rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, kā arī nepieciešamos remontdarbus, kuri rodas transportlīdzekļa 

nolietojuma rezultātā, šo apakšpunktu nepiemēro patapinātam Dienesta transportlīdzeklim; 

15.3. Dienesta transportlīdzekļa patērēto degvielu saskaņā ar degvielas patēriņa normu atbilstoši 

faktiski nobrauktajam attālumam kilometros;   

15.4. izdevumus  par maksas stāvvietu izmantošanu Dienesta transportlīdzekļa izmantošanas 

laikā; 

15.5. ikgadējās tehniskās apskates izdevumus, šo apakšpunktu nepiemēro patapinātam Dienesta 

transportlīdzeklim. 

16. Darbinieks uzpilda Dienesta transportlīdzekli, izmantojot MKP degvielas uzpildes kredītkarti.  

17. Degvielas patēriņa normu Dienesta transportlīdzeklim  nosaka: 

17.1. jaunam transportlīdzeklim, pamatojoties uz ražotāja tehniskajiem datiem; 

17.2. lietotam transportlīdzeklim, ja ražotāja tehniskie dati nav pieejami, pamatojoties uz 

degvielas faktisko patēriņu kontrolnobraukuma laikā. 

18. Dienesta transportlīdzekļa nobraukuma normu 100 km nobraukumam aprēķina, izmantojot šādu 

formulu: 

18.1. transportlīdzekļa 100 km nobraukuma norma = X, 

18.2. transportlīdzekļa kontrolnobraukums (km) = Lkm, 

18.3. kontrolnobraukuma degvielas patēriņš = QL 

Formula: X= QL * 100/ Lkm 

19. Kontrolnobraukumu veic ar rīkojumu izveidota komisija.  

20. Kontrolnobraukuma datus fiksē aktā (Pielikums Nr.3), pamatojoties uz kuru  valdes loceklis izdod 

rīkojumu par degvielas patēriņa normas noteikšanu konkrētajam transportlīdzeklim. 

21. Rudens - ziemas sezonas laikā, kuru nosaka katru gadu ar valdes locekļa rīkojumu atkarībā no 

meteoroloģiskiem laika apstākļiem, degvielas patēriņa normu palielina par 10%.   

 

III. MKP saziņas līdzekļu izmantošana 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2021.gada 27.augusta  valdes sēdes Nr11 

lēmumu Nr.2 (protokols Nr.11)/ 

22. Saziņas līdzekļi ir MKP īpašumā esošie mobilie tālruņi, mobilais internets, portatīvie datori un 

planšetes, stacionārie tālruņi, stacionāra pieslēguma internets. 

23. MKP īpašumā esošus saziņas līdzekļus darbinieki lieto darba pienākumu veikšanai un 

savstarpējai saziņai un saziņai ar klientiem. Saziņa ar MKP klientiem izmantojot privātos saziņas 

līdzekļus nav pieļaujama, izņemot, ja šāda rīcība atsevišķi ir saskaņota ar valdes locekli.  

24. Valdes loceklis nosaka amatus, ieņemot kurus darbiniekiem ir pienākums izmantot dienesta 

mobilos tālruņus, mobilo internetu, portatīvos datorus un planšetes (turpmāk tekstā – mobilās iekārtas) 

amata pienākumu izpildes nodrošināšanai un apstiprina katram amatam atbilstošu izmaksu limitu mēnesī. 

25. Darbinieks, kurš ir pārsniedzis apstiprināto izmaksu limitu mēnesī, atlīdzina MKP starpību 

saskaņā ar sakaru pakalpojuma sniedzēja rēķinu atbilstošam laika periodam. 

26. MKP saziņas līdzekļus neatkarīgi no pieslēguma (mobilais vai stacionārais) aizliegts izmantot 

personiskām vajadzībām, ar darba pienākumu veikšanu nesaistītu datņu lejupielādei, ziedojumu zvaniem, 



zvaniem dalībai loterijās un uz paaugstinātās maksas pakalpojumu numuriem. Darbinieks, kurš pieļāvis 

šī punkta pārkāpumu,  atlīdzina MKP radušos zaudējumus pilnā apmērā, sedzot šādu sarunu izmaksas 

pilnā apmērā.  

27. Zvani uz ārzemēm ir pieļaujami tikai saņemot valdes locekļa atļauju. 

28. Dienesta mobilās iekārtas darbiniekiem izsniedz izpilddirektors ar pieņemšanas – nodošanas aktu 

un noslēdzot līgumu par pilnu materiālo atbildību. Darbiniekam ir pienākums izmantot izsniegtās dienesta 

mobilās iekārtas darba laikā.  

29. /Svītrots ar 02.11.2020. valdes sēdes Nr.12 lēmumu Nr.3. (sēdes prot.Nr.12)/ 

30. Uz darbinieka prombūtnes laiku izpilddirektors ir tiesīgs nodot dienesta mobilo iekārtu citam 

darbiniekam, kas pilda promesošā darbinieka pienākumus.  

31. Darbinieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, pēdējā darba dienā ar pieņemšanas – nodošanas 

aktu nodod dienesta mobilo iekārtu ar visiem tās piederumiem izpilddirektoram. 

32. Darbinieks, lietojot dienesta mobilo iekārtu: 

32.1. atbild  par dienesta mobilās  iekārtas  bojājumiem pilnā apmērā un apmaksā tās remontam 

nepieciešamos izdevumus, ja bojājumi radušies darbinieka vainas, tai skaitā  neuzmanības vai nolaidības, 

rezultātā; 

32.2.  konstatējot dienesta mobilās iekārtas zādzību, nekavējoties ziņo par šo faktu izpilddirektoram; 

32.3. dienesta mobilās iekārtas nozaudēšanas gadījumā (t.i. darbinieka nespēja atgriezt iekārtu 

darbspējīgā stāvoklī pēc pirmā pieprasījuma) atlīdzina MKP tās iegādes vērtību saskaņā grāmatvedības 

uzskaites datiem.   

IV. Rīcība ar MKP finanšu līdzekļiem 

33. MKP plāno tā darbībai nepieciešamos iepirkumus, ņemot vērā esošo un plānoto  finanšu līdzekļu 

apjomu.  

34. MKP, veicot iepirkumu plānošanu, izdara katra plānotā iepirkuma lietderības apsvērumus, 

izvērtējot, vai iepirkuma priekšmets: 

34.1. ir nepieciešams MKP  darbības nodrošināšanai; 

34.2. atbilst MKP  funkcijām; 

34.3. nav realizējams ar esošo personālresursu; 

34.4. kāda MKP pakalpojuma sniegšanas  saskaņā ar MKP Nolikumu Nr.1/2019  tas ir 

nepieciešams. 

35. MKP atsevišķi plāno un veic iepirkumus, kuru veikšanas kārtību nosaka Publisko iepirkumu likums 

(turpmāk – PIL), un  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (turpmāk – SPSIL) . Iepirkumu 

plānošana notiek katram kalendārajam gadam sagatavojot  iepirkumu plānu atsevišķi PIL un SPSIL 

(Pielikums Nr.6). Iepirkumu plānus nākamajam gadam apstiprina valde līdz katra gada 15.decembrim. 

Plānā var tikt iekļauti arī iepirkumi, kuru veikšanas kārtību nenosaka PIL un SPSIL, ja to veikšanas 

nepieciešamība un paredzamā līgumcena ir zināma iepirkumu plāna apstiprināšanas brīdī.  

36. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā, MKP  veic katra iepirkumu plāna aktualizāciju 

un, nepieciešamības gadījumā, katrā iepirkumu plānā veic izmaiņas, iekļaujot iepriekš neparedzētu, bet 

nepieciešamu iepirkumu veikšanu, vai izslēdzot aktualitāti zaudējušu iepirkumu veikšanu.  

37. MKP veic tikai valdes apstiprinātajā iepirkumu plānā paredzētos iepirkumus vai arī veic iepirkuma 

plāna aktualizāciju saskaņā ar Nolikuma 36.punktu. Šis punkts nav piemērojams iepirkumiem, kuru 

veikšanas kārtību nenosaka PIL vai SPSIL, ja vien tie nav tikuši iekļauti iepirkumu plānā saskaņā ar 

Nolikuma 35.punktu.  

38. Iepirkuma procedūru veikšanai MKP izveido pastāvīgu Iepirkuma komisiju, kas darbojas uz 

atsevišķa nolikuma pamata. 

39. Iepirkumi, kuru veikšanas kārtību nenosaka PIL, t.i., ja paredzamā līgumcena bez Pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk – PVN) kalendārajā gadā piegādēm un pakalpojumiem ir vienāda vai lielāka par 1 

000 euro, bet mazāka par 10 000 euro, un būvdarbiem mazāka par 20 000 euro, tiek veiktas sekojošās 

secīgas darbības: 

39.1. par attiecīgu jomu atbildīgais MKP darbinieks (turpmāk – atbildīgā persona) precīzi, 

skaidri un nepārprotami noformulē nepieciešamā iepirkuma priekšmeta tehniskos parametrus, apjomu, 

izvirzāmās prasības un plānoto līguma summu un informē par plānoto iepirkumu valdes locekli; 

39.2. valdes loceklis dod rīkojumu pastāvīgai Iepirkuma komisijai veikt iepirkumu saskaņā ar 

atbildīgās personas sniegtajiem tehniskajiem parametriem;  



39.3. Iepirkuma komisija veic cenu aptauju (Pielikums Nr.7), aptaujājot vismaz trīs potenciālos 

piegādātājus. Ja konkrētajā tirgū nedarbojas vismaz trīs piegādātāji vai kādu pamatotu apstākļu dēļ 

iepirkuma priekšmetu var realizēt mazāks skaits piegādātāju, iepirkuma komisija  pamatojumu šādiem 

apstākļiem norāda aptaujas rezultātu protokolā; 

39.4. Iepirkuma komisija veic cenu aptaujas rezultātu apkopojumu (Pielikums Nr.8) un  iesniedz 

cenu aptaujas protokolu ar pievienotiem dokumentiem valdes loceklim  un atbildīgajai personai; 

39.5. Ja valdes loceklis, uzklausot atbildīgās personas viedokli, piekrīt cenu aptaujas rezultātiem, 

valdes loceklis ar rezolūciju uz iesniegtā cenu aptaujas protokola apstiprina tā rezultātus un veic darbības 

attiecīga līguma slēgšanai ar cenu aptaujā izraudzīto pretendentu.  

39.6. Veicot cenu aptauju, Iepirkuma komisija  sagatavo šādu informāciju: 

39.6.1. tehniskā specifikācija/darba uzdevums, kas raksturo iepirkuma priekšmetu; 

39.6.2. piedāvājuma veidlapas paraugs (pēc nepieciešamības) saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju/darba uzdevumu, kuru aizpilda piedāvājuma iesniedzējs; 

39.6.3. plānotais iepirkuma līguma darbības vai izpildes termiņš; 

39.6.4. plānotā iepirkuma līguma summa bez PVN (ja nepieciešams); 

39.6.5. apmaksas noteikumi (ja piemērojami īpaši apmaksas noteikumi, piem. avansa maksājums, 

ikmēneša izpildes maksājums u.c. gadījumi, apmaksas noteikumi cenu aptaujā norādāmi obligāti); 

39.6.6. piedāvājumu iesniegšanas termiņš.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.05.2022.valdes sēdes Nr.9 lēmumu Nr.1 (sēdes prot.nr.9)/ 

391. Iepirkumos, kuru veikšanas kārtību nenosaka SPSIL, ja paredzamā līgumcena bez PVN 

kalendārajā gadā piegādēm un pakalpojumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 

robežām, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumiem 170 

000 euro vai lielāka, Iepirkuma komisija piemēro spēkā esošās IEPIRKUMU VADLĪNIJAS 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, kuras izstrādāja un savā tīmekļa vietnē 

nopublicēja Iepirkumu uzraudzības birojs.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.05.2022.valdes sēdes Nr.9 lēmumu Nr.1 (sēdes prot.nr.9)/ 

 

40. Noteikumu 39.punktā norādīto cenu aptauju var neveikt, ja: 

40.1. iepirkuma līgums nepieciešams steidzami un to nevarēja paredzēt, un ārkārtas apstākļu dēļ 

cenu aptauju nav iespējams veikt; 

40.2. tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ līgumu var izpildīt tikai konkrēts 

piegādātājs/izpildītājs; 

40.3. līgums tiek slēgts par: 

40.3.1.  ceļojumu aģentūras pakalpojumiem; 

40.3.2. amatnieku, mājražotāju pakalpojumiem vai ražojumiem; 

40.3.3. semināriem. 

41. Noteikumu 400. punkta piemērošanu apstiprina valdes loceklis katrā gadījumā atsevišķi. 

42. MKP nodrošina, ka preces un pakalpojumi tiek iegādāti Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja 

attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vai pakalpojumu grupā un to 

līgumcena 12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 10 000 euro vai lielāka. 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2021.gada 27.augusta  valdes sēdes Nr11 lēmumu Nr.2 (protokols 

Nr.11)/ 

43. Uzraudzību pār MKP noslēgtajos iepirkumu līgumos noteiktā izpildi atbilstoši kompetencei 

realizē: 

43.1. Līgumā norādītā atbildīgā persona. Ja līgumā atbildīgās personas ir vairākas vai nav 

norādīta, atbildīgo personu nosaka valdes loceklis pēc līguma parakstīšanas; 

43.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa – par iepirkuma līguma summas izlietojumu; 

43.3. Jurists – par līguma izbeigšanas, pārtraukšanas un pārkāpšanas jautājumiem. 

44. Finanšu un grāmatvedības nodaļa nekavējoties informē valdes locekli, Iepirkuma komisiju, 

atbildīgo darbinieku un juristu par spēkā esošiem iepirkuma līgumiem, kuros pēc pēdējā maksājuma 

veikšanas atlikusī summa būs nepietiekoša nākamā Līguma paredzētā maksājuma veikšanai, ja līgumā 

noteiktiem maksājumiem ir atkārtojošs periodisks raksturs, kas ir atkarīgs no veiktajiem pasūtījumiem. 

45. Katram iepirkumam tiek piešķirts atsevišķs identifikācijas numurs, kas ietver MKP  saīsinājuma 

pirmos burtus (MKP), attiecīgo gada skaitli, aiz šķērssvītras liekot kārtas numuru pieaugošā secībā, kas 



katra kalendārā gada ietvaros sākas no pirmā numura. Ja iepirkuma procedūra ir uzsākta, piesaistot 

finansējumu, tad aiz gada norāda finansējuma avota saīsinājumu.  

46. Iepirkuma identifikācijas numurs tiek norādīts uz visiem dokumentiem, kas ir saistīti ar iepirkuma 

norisi: nolikums, iepirkuma komisijas sēžu protokoli, jebkura sarakste ar pretendentiem, lēmums par 

iepirkuma rezultātiem, iepirkuma procedūras ziņojums, līgums, u.c. 

47. Iepirkumu, kuri veikti  PIL un SPSIL kārtībā, dokumenti (izņemot līguma oriģinālu) glabāšanu 

nodrošina iepirkuma komisija,  nodrošinot to pieejamību Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

48. Cenu aptauju dokumenti glabājami 3 (trīs) gadus.  

49. Iepirkumu līgumu oriģināli glabājas MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļā, katra līguma kopija 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas tiek nodota Iepirkuma komisijai pievienošanai pie iepirkumu 

dokumentiem un  atbildīgajam darbiniekam.  

 

V. Rīcība ar inventāru un darba materiāliem MKP pakalpojumu sniegšanai 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2021.gada 27.augusta  valdes sēdes Nr11 

lēmumu Nr.2 (protokols Nr.11)/ 

50. Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa, sniedzot pakalpojumu, izmanto inventāru un darba 

materiālus, kurus iepērk šī Nolikuma IV.nodaļā noteiktajā kārtībā un uzskaita elektroniskajā centralizētajā 

noliktavā, izmantojot atbilstoši lietojumprogrammu.   

51. Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītājs  plāno inventāra un darba materiālu iegādi, lai 

nodrošinātu katra pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. 

52. Darba devējs  nodrošina, ka Darbiniekam ir pieejams inventārs, kas nepieciešams amata pienākumu 

veikšanai saskaņā ar amata aprakstu. Šādu inventāru nodod Darbiniekam ilgstošā lietošanā, noslēdzot 

līgumu par pilnu materiālo atbildību (Pielikums Nr.5). Inventārs, kurš ir nepieciešams tikai atsevišķu darbu 

izpildei un kura atrašanās Darbinieka ilgstošā materiālajā atbildībā nav lietderīga, tiek nodots Darbiniekam 

Nolikuma 53.punktā atrunātajā kārtībā.  

53. Darba materiālu, un atsevišķos gadījumos inventāra, izsniegšana MKP darbiniekam amata 

pienākumu veikšanai tiek veikta sekojošā kārtībā: 

53.1.  pamatojoties uz darba uzdevumu, ko saskaņo tiešais vadītājs (brigadieris) un apstiprina 

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītājs, Darbinieks Nolikuma 50.punktā norādītajā elektroniskajā 

centralizētajā noliktavā patstāvīgi pieprasa darba uzdevumā norādīto darbu izpildei nepieciešamo darba 

materiālu un inventāru, 

53.2. pēc pieprasījuma apstiprināšanas, Darbinieks patstāvīgi veic attiecīgu atzīmi par izņemto 

inventāru vai darba materiālu, un pēc tam izņem pieprasīto un apstiprināto inventāru un darba materiālu no 

MKP ierīkotām uzglabāšanas vietām; 

53.3. ja pieprasījums ir apstiprināts daļēji vai nav apstiprināts vispār sakarā ar inventāra vai darba 

materiāla neatrašanos MKP ierīkotajās uzglabāšanas vietās, Darbinieks nekavējoties informē Pakalpojumu 

nodrošināšanas nodaļas vadītāju, kurš organizē trūkstoša inventāra iegādi šī Nolikuma IV.nodaļā noteiktajā 

kārtībā.  

53.4. Pabeidzot darbu izpildi, Darbinieks atgriež MKP uzglabāšanas vietā darba materiālus, un 

inventāru, ja tas turpmākai darbu izpildei nav nepieciešams, par to izdarot attiecīgu atzīmi elektroniskajā 

centralizētajā noliktavā. Pēc Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas  vadītāja ierosinājuma, šī punkta kārtībā 

iegādāto inventāru var nodot Darbinieka  patstāvīgā materiālajā atbildībā, par to veicot grozījumus 

noslēgtajā materiālās atbildības līgumā.  

54. Darbinieks ir materiāli atbildīgs par inventāru un darba materiālu, kas nodots viņa rīcībā Darba 

uzdevumu izpildei neatkarīgi no veida, kādā tas ir ticis nodots – ar līgumu vai Nolikuma 53.punkta kārtībā.  

55. Darba devēja mantas – inventāra un darba materiālu izmantošana, neievērojot Nolikuma 52. un 

53.punkta prasības, ir atzīstama par izmantošanu personīgajām vajadzībām un tā ir aizliegta. Ja šāda 

izmantošana ir notikusi, Darbinieks atlīdzina Darba devējam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā. 

Darbiniekam ir pienākums pierādīt, kādam nolūkam viņš izmanto jebkuru Darba devējam piederošu mantu.  

 

V1. Dāvinājumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība 

551. MKP pieņem dāvinājumus (ziedojumus) no fiziskām un juridiskām personām, lai nodrošinātu, 

uzlabotu vai pilnveidotu  kapitālsabiedrības saimniecisko darbību.  



552. Dāvinājums ir manta, ziedojums ir finanšu līdzekļi, kas tiek nodoti bez atlīdzības MKP īpašumā, 

nosakot īpašu to izmantošanas mērķi.  

553. Ja  dāvinājums ir nekustamais īpašums, tam jābūt reģistrētam zemesgrāmatā uz dāvinātāja vārda, 

vai kā kadastra objektam reģistrētam valsts kadastra informācijas sistēmā un tas nedrīkst būt apgrūtināts ar 

tādām lietu tiesībām, kas var apgrūtināt kapitālsabiedrības saimniecisko darbību. 

554. Ja dāvinājums ir inženierbūve, tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā un kā kadastra objektam reģistrētai 

valsts kadastra informācijas sistēmā uz dāvinātāja vārda.  

555.Dāvinājumu un ziedojumu MKP pieņem, noslēdzot rakstveida līgumu.  

556. Nolikuma 553. un 554. punktā minētā dāvinājuma vērtību nosaka vienādu ar valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēto kadastra objekta kadastrālo vērtību vai aktā par būves nodošanu 

ekspluatācijā norādīto būves vērtību, ja dāvinājuma līgums par būves dāvināšanu tiek noslēgts tajā pašā 

gadā, kad dāvinājums nodots ekspluatācijā.  

557. Nolikuma 553. un 554. punktā neminētā dāvinājuma vērtību nosaka MKP valdes ar rīkojumu 

izveidotā komisija vismaz 3 darbinieku sastāvā. Komisija novērtē dāvinājumu tā patiesajā vērtībā iegūšanas 

datumā. Patieso vērtību nosaka, pamatojoties uz ar dāvinājuma saņemšanu saistītiem dokumentiem vai 

veicot to novērtējumu. Veicot novērtējumu, komisija novērtē dāvinājumu pēc tirgus vērtības, pārbaudot 

vismaz 3 līdzvērtīgus piedāvājumus, ja MKP iegādātos līdzīgu preci brīvajā tirgū, vai pēc tiešo izmaksu 

metodes, izvērtējot, cik līdzvērtīgas preces izgatavošana izmaksātu, ja MKP to veiktu pašas spēkiem. Par 

dāvinājuma vērtības noteikšanu komisija sastāda aktu saskaņā ar Pielikumu Nr.9. Vērtību nosaka pirms 

dāvinājuma līguma noslēgšanas.  

558. Dāvinājumu uzņem MKP pamatlīdzekļu uzskaitē, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, 

kuru paraksta MKP ar dāvinātāju saskaņā ar dāvinājuma līgumu.  

559. Ja dāvinātājs nav norādījis dāvinājuma (ziedojuma) mērķi, dāvinājums (ziedojums) izlietojams 

MKP funkciju veikšanai saskaņā ar MKP nolikumu Nr.1/2019.  

5510. Ja MKP kontā ir iemaksāts mazāk līdzekļu, nekā ir norādīts ziedojuma līgumā, lai sasniegtu tajā 

minēto mērķi, tad darbus un izdevumus ziedojuma mērķa sasniegšanai MKP  veic atbilstoši faktiski 

ieskaitītajiem līdzekļiem.  

5511. Dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas un izlietošanas uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā veic MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa.  

5512. Ziedojuma līdzekļu atlikums saimnieciskā gada beigās tiek izlietots nākamajā saimnieciskajā 

gadā.  

5513. Pārskatus par ziedojuma līdzekļu izlietojumu MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa iesniedz 

MKP valdei. Dāvinājumus pēc to iegūšanas MKP īpašumā izmanto MKP saimnieciskajā darbībā kā MKP 

pamatlīdzekli, atsevišķa atskaite par to netiek sniegta.  

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar MKP 02.11.2020. valdes sēdes Nr.12 lēmumu Nr.3. (sēdes prot.Nr.12)/ 

 

VI. Noslēguma jautājumi  

 

56.Nolikums ir saistošs visiem MKP darbiniekiem. 

57. Par Nolikuma neievērošanu piemēro disciplinārsodus  saskaņā ar Darba likumu.  

 

 

 

Valdes locekle       D.Šveide  

 
 
 



Nolikuma Nr.5/2019 

Pielikums Nr.1 

PARAUGS 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar  

02.11.2020. valdes sēdes Nr.12 lēmumu Nr.3. (protokols Nr.12)/ 

/ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2021.gada 27.augusta  valdes sēdes Nr11 

lēmumu Nr.2 (protokols Nr.11)/ 

 

 

RĪKOJUMS 

Mārupes pagastā, Tīrainē 

 

________________        Nr. /_____ 

 

Par Dienesta transportlīdzekļa piešķiršanu lietošanā  

 

1. Piešķirt __________________________________________________( darbinieka amats, vārds, 

uzvārds)  

Transportlīdzekli:  

 

Reģistrācijas Nr. 

Reģistrācijas apliecības Nr.  

Marka:  

Modelis:  

Izlaiduma gads:  

Nobraukums nodošanas brīdī: 

 

2. Iepazīstināt Darbinieku ar Dienesta transportlīdzekļu lietošanas noteikumiem.  

3. Darbiniekam nodot Dienesta transportlīdzekli ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

4. Ar Darbinieku slēgt līgumu par pilno materiālo atbildību.  

 

 

 

amats, vārds, uzvārds         paraksts 

Ar rīkojumu un Transportlīdzekļa lietošanas noteikumiem iepazinos 

/________________________________/ 



  

Nolikuma Nr.5 /2019 

Pielikums Nr.2 

PARAUGS 

/ar grozījumiem, kas  

izdarīti ar 14.01.2022. valdes sēdes Nr.1 

lēmumu Nr.4(protokols Nr.1)/ 

 

Automašīnas patapinājuma līgums 

 

Mārupes pagastā, Tīrainē      20_____.gada ____ 

 

 SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr. 40103111018, tās valdes 

locekļa _____________ personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – MKP, 

no vienas puses, un  

 _________________, personas kods __________________, turpmāk saukts Darbinieks, kas 

darbojas 20___.gada ____.__________ noslēgtā darba līguma Nr.____ (turpmāk tekstā – Darba līgums) 

ietvaros un uz savas brīvas gribas izpauduma pamata, no otras puses,  

 

lai nodrošinātu MKP darbību,  

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā- Līgums):  

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Lai nodrošinātu Darbiniekam ar Darba līgumu uzticēto pienākumu pienācīgu izpildi, Darbinieks 

nodod, bet MKP pieņem bezatlīdzības lietošanā automašīnu: 

MARKA UN MODELIS     ____________ 

REĢISTRĀCIJAS Nr.      _______________ 

IZLAIDUMA GADS      ____________  

ŠASIJAS NUMURS     ________________________ 

MOTORA TILPUMS     _________ 

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UZ 100 KM    _________ 

AUTOMAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJĀ IZMANTOJAMĀ DEGVIELA ______ 

turpmāk saukta Automašīna. 

1.2. Darbinieks garantē, ka Automašīna atrodas viņa likumīgajā lietojumā, braukšana ar to nav aizliegta, 

tā netiek meklēta sakarā ar aizdzīšanu, kā arī nav apgrūtināta ar kādām citām MKP nezināmām saistībām. 

1.3. Automašīna tiek nodota MKP bezatlīdzības  lietošanā, lai nodrošinātu Darbiniekam iespēju pildīt 

amata pienākumus saskaņā ar Darba līgumu. 

2. MKP TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. MKP  ir tiesības lietot Automašīnu Līgumā norādītajā laikā un kārtībā.   

2.2. MKP apņemas izmantot Automašīnu tikai atbilstoši tās nozīmei.  

2.3. MKP apņemas laikā, kad Automašīna atrodas tās lietošanā saskaņā ar Līguma noteikumiem, segt 

izdevumus, kas saistīti ar degvielas uzpildi. Degvielas izdevumus apliecinošajos dokumentos jābūt 

iekļautiem MKP  nosaukumam un reģistrācijas numuram, kā arī uz degvielas iegādes izdevumu 

apliecinošus dokumenta ir jābūt degvielas piegādātāja rekvizītu zīmogam.   

2.4. MKP maksā Darbiniekam kompensāciju sakarā ar Automašīnas nolietošanos 0,04 euro apmērā par 

katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 euro mēnesī (turpmāk tekstā - Amortizācijas maksa). 

Amortizācijas maksa tiek aprēķināta tikai par darba laikā nobrauktajiem kilometriem. Amortizācijas 

maksu MKP izmaksā līdz mēneša beigām, pārskaitot to uz Darbinieka norādīto bankas kontu.  

3. DARBINIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

3.1. Darbiniekam ir jānodod Automašīna MKP rīcībā un jāpieņem tā atpakaļ saskaņā ar šā Līguma 

noteikumiem. 

3.2. Darbiniekam nekavējoties ir jāpieņem no MKP Automašīna, ja MKP to pieprasa. Pretējā gadījumā 

MKP nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Darbiniekam Automašīnas nepieņemšanas gadījumā. 



3.3. Darbiniekam par saviem līdzekļiem visā šā Līguma darbības laikā ir jāapdrošina Automašīna 

atbilstoši Automašīnas Darbinieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas programmas 

prasībām. Ja Darbinieks vēlas papildu apdrošināšanu, tās iegādes un apmaksāšanas nodrošināšanu veic 

Darbinieks par saviem līdzekļiem.   

3.4. Darbinieks līdz katra mēneša pēdējam datumam par katru dienu, kurā Automašīna tika izmantota 

amata pienākumu veikšanai, sagatavo ceļazīmi, kuru nodod MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļā līdz 

katra mēneša 3.datumam. 

3.5. Darbinieks atmaksā MKP nepamatoti saņemto Amortizācijas maksu un izdevumus, kas saistīti ar 

degvielas uzpildi, ja MKP konstatē, ka:  

3.5.1. Darbinieks izmantoja Automašīnu privātajām vajadzībām; 

3.5.2. Automašīna nav piedalījusies ceļazīmē norādītajos laikos ceļu satiksmē sakarā ar kāda Līguma 

1.2.punktā minētā gadījumā iestāšanos.  

3.6. Darbinieks Līguma 3.5.punktā paredzēto atmaksu veic uz MKP rīkojuma pamata līdz rīkojuma 

norādītajam datumam. Ja Darbinieks neveic atmaksu rīkojumā noteiktajā termiņā, Darbinieks piekrīt 

ieturējumu no darba samaksas veikšanai, kas nepārsniedz 20% no mēnešalgas līdz tiek atmaksāta pilnībā 

rīkojumā norādītā summa, ņemot vērā Darba likuma 80.pantā noteiktos ierobežojumus. Ja Darbiniekam 

ir iebildumi pret rīkojumā norādīto summu – tās apmēru, atprasīšanas pamatu un citi, Darbinieks tos 

apņemas izteikt Darba likumā noteiktā kārtībā pirms rīkojumā norādītā termiņa iestāšanās. Iebildumu 

izteikšanas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 4.1.punktu.  

4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas Pusēm no šā Līguma vai tā sakarā, Puses risina pārrunu ceļā. 

Ja Puses nespēs vienoties strīdīgajos jautājumos pārrunu ceļā, tad strīds ir jānodod izskatīšanai Latvijas 

Republikas tiesu iestādēs. 

4.2.  Puses ir viena otrai atbildīgas par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās 

apņemas atlīdzināt viena otrai visus ar to saistītos zaudējumus, izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti šajā 

Līgumā.  

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

5.1. Šā Līguma Puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja 

tam par iemeslu bija šādi nepārvaramas varas apstākļi: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas 

institūciju likumi vai lēmumi, kas padara Pusēm šā Līguma pienākumu izpildīšanu par neiespējamu. 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN 

LAUŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas puses, un ir noslēgts uz laiku, kas minēts Līguma 

1.3.punktā.  

6.2. Līgumu var grozīt vai papildināt ar Pušu rakstveida vienošanos, kas tiek noformēta rakstveidā kā 

pielikums un kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

6.3 Katra no Pusēm var izbeigt Līgumu, rakstiski iepriekš par to brīdinot otru Pusi desmit dienas pirms 

paredzamās Līguma izbeigšanās. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 11.dienā pēc attiecīgā rakstiska 

paziņojuma saņemšanas. Katras Puses sūtītais paziņojums par Līguma izbeigšanos uzskatāms par saņemtu 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.   

6.4. Ar šī Līguma parakstīšanu visas iepriekšējas vienošanās, līgumi un tml., ir bijuši noslēgti starp 

Darbinieku un MKP zaudē spēku un ir atzīstami par spēkā neesošiem.  

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

7.1. Līgums ietver Pušu pilnīgu vienošanos, puses ir iepazinušās ar tā saturu, piekrīt visiem tā punktiem 

un apliecina to ar saviem parakstiem. 

7.2. Pusēm nedēļas laikā ir jāinformē vienai otra par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses un tml.) maiņu. 

7.3. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Viens glabājas pie Darbinieka, viens – pie MKP. Visiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

7.4. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē  juridisko spēku, tas neietekmē pārejos Līguma noteikumus. 

7.5. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas likumdošanas aktiem. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

MKP     DARBINIEKS 

      

 ___________________________   ______________________________ 



  /_______________/     /____________/ 

 

 



Nolikuma Nr.5/2019 

Pielikums Nr.3 

PARAUGS  

AKTS 

par degvielas patēriņa normas noteikšanu 

 

Mārupes pagastā, Tīrainē     20___. gada ___._____________ 

 

 Mēs, zemāk parakstījušies komisijas, kas izveidota ar  SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

valdes locekļa 20___. gada ___. ____________ rīkojumu Nr. ______________ locekļi: 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 

piedaloties ________________________________,  

parakstījām minēto aktu par to, ka: 

 

1. ar transportlīdzekli _______________ valsts reģistrācijas Nr. ____________, reģistrācijas datums 

______________ (turpmāk – transportlīdzeklis) kontrolnobraukuma laikā nobraukti 100 km, un 

minētais transportlīdzeklis patērējis ____ litru degvielas. 

2. Eksperimentāli noteiktā degvielas patēriņa norma 100 km nobraukumam ir ____ litri degvielas 

____________ (degvielas marka). 

3. Akts parakstīts divos  eksemplāros, no kuriem viens nodots MKP Finanšu analīzes un grāmatvedības 

nodaļai, otrs darbiniekam. 

Komisijas locekļi:  _______________ /__________________/ 

   _______________ /__________________/ 

   _______________ /__________________/ 

Piedalījās:  _______________ /__________________/ 

  



Nolikuma Nr.5/2019 

Pielikums Nr.4 

PARAUGS 

TRANSPORTLĪDZEKĻA 

pieņemšanas – nodošanas akts  

Mārupes novadā, Tīrainē 

 

 

 

20___.GADA_________        

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr.40103111018, tās valdes locekļa 

______________ personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata , turpmāk tekstā – MKP, no 

vienas puses, un  

_____________________________, pers.k.________________, turpmāk saukts Darbinieks,  

paraksta šo pieņemšanas – nodošanas aktu par to, ka:  

MKP/Darbinieks (nevajadzīgo izsvītrot vai izdzēst)  nodod un MKP/Darbinieks (nevajadzīgo izsvītrot 

vai izdzēst) pieņem Transportlīdzekli:  

 

Reģistrācijas Nr. 

Reģistrācijas apliecības Nr.  

Marka:  

Modelis:  

Izlaiduma gads:  

Nobraukums nodošanas brīdī: 

Vizuālais stāvoklis:  

Tehniskais stāvoklis (ja iespējams noteikt nodošanas brīdī):  

 

Ja aktu paraksta par Transportlīdzekļa nodošanu Darbiniekam, Darbinieks apliecina, ka  

1. apņemas izmantot Transportlīdzekli tikai amata pienākumu veikšanai laika periodā 

___________________________ (laika periods, norādot gadu, mēnesi un datumu no – līdz); 

2. piekrīt būt par materiāli atbildīgo personu Transportlīdzekļa izmantošanas periodā; 

3. ir iepazīstināts ar Transportlīdzekļu lietošanas noteikumiem.  

 

 

PARAKSTI:  

 

MKP:  

________________________________/ _______________________/ 

 

 

Darbinieks:  

________________________________/ ______________________/ 
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Pielikums Nr.5 

PARAUGS 

 

Līgums 

par pilnu materiālo atbildību 

 

Mārupes pagastā, Tīrainē, 

20___.gada ___._______________ 

 

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr.50003220021, tās valdes locekļa 

_____________personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk tekstā – Darba devējs).  

un  

_____________________________________________________, personas kods 

_____________________,  

turpmāk tekstā „Darbinieks”, no otras puses,  

ņemot vērā, ka: 

starp Darba devēju un Darbinieku 20__.gada __ ir noslēgts darba līgums, ar kuru Darbinieks pieņemts 

darbā pie Darba devēja par __________________; 

saskaņā ar amata aprakstu Darbinieks, veicot amata pienākumus, ir materiāli atbildīgs par nodotajām 

materiālajām vērtībām, kas viņam  nodotas 20___.gada ______ ar aktu_______; 

 

noslēdzot šo līgumu, vienojas par sekojošo:  

 

1. Darba devējs ar aktu nodod un Darbinieks pieņem aktā (pielikums) norādītās materiālās 

vērtības savā pārziņā,  uzņemoties pilnu materiālo atbildību par to saglabāšanu, un šajā sakarā apņemas: 

1.1. saudzīgi izturēties pret Darba devēja mantu, kas nodota viņa glabāšanā,  

1.2. gādāt par zaudējumu novēršanu; 

1.3. savlaicīgi ziņot Darba devējam par visiem apstākļiem, kas apdraud viņam nodoto materiālo vērtību 

drošību; 

1.4. noteiktā kārtībā veikt uzskaiti un iesniegt atskaites par materiālo vērtību atlikumiem; 

1.5. piedalīties viņas nodoto materiālo vērtību inventarizācijā. 

2. Darba devējs apņemas: 

2.1. nodot materiālās vērtības Darbinieka pārziņā un pieņemt tās atpakaļ tikai ar aktu un tikai šajā 

Līgumā atrunātajā kārtībā; 

2.2. nododot materiālās vērtības Darbiniekam, radīt apstākļus, kas nepieciešami Darbiniekam uzticētās 

mantas saglabāšanai; 

2.3. pirms nodošanas brīdināt Darbinieku par pienākumu atlīdzināt  Darba devējam nodarītos 

zaudējumus šo zaudējumu vērtības faktiskā apmērā, t.i. pēc visu cita veida atlīdzinājumu atgūšanas 

(piemēram, apdrošināšanas atlīdzības un c. maksājumu saņemšanas); 

3. Darba devējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī izņemt kādu vai visas materiālās 

vērtības no Darbinieka, atbrīvojot viņu pilnībā vai daļēji no materiālās atbildības, vai arī nodot papildus 

mantu Darbinieka materiālajā atbildībā.  

4. Ja Darbinieka vainas dēļ nav nodrošināta viņam uzticēto materiālo vērtību saglabāšana, Darba 

devējam nodarītā zaudējuma apmēru noteikšana un tā atmaksāšana notiek saskaņā ar faktiski nodarīto 

zaudējumu apmēru, t.i. pēc visu cita veida atlīdzinājumu atgūšanas (piemēram, apdrošināšanas atlīdzības 

un c. maksājumu saņemšanas). Darbinieks, parakstot šo līgumu, piekrīt, ka Darba devējam ir tiesības tam 

nodarītos zaudējumus ieturēt no Darbiniekam izmaksājamās darba algas Darba likumā atrunātajā kārtībā 

un apmērā, vienojoties, ka jebkuri izdarāmi ieturējumu no darba algas  nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

nolūkos nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas, 

ieturējumus neizdarot no atlaišanas pabalsta, atlīdzības par darbinieka izdevumiem un citām Darbiniekam 

izmaksājamām summām, uz kurām saskaņā ar Civilprocesa likumu nedrīkst vērst piedziņu, kā arī jebkurā 

gadījumā garantējot Darbiniekam darba samaksas saglabāšanu pēc ieturējumu izdarīšanas minimālās 

mēneša darba algas apmērā un par katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu līdzekļi valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmērā. 



5. Šis līgums ir spēkā līdz iestājas viens no sekojošiem nosacījumiem: 

5.1.  darba tiesiskās attiecibas ar Darbinieku tiek izbeigtas; 

5.2. Darbinieks tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas Darba likumā noteiktajā kārtībā; 

5.3. Darbiniekam tiek mainīts amata apraksts vai ar rīkojumu ir noteikta cita materiāli atbildīgā persona 

par tām pašām materiālajām vērtībām, kuras atrodas Darbinieka pārziņā; 

5.4. Darba devējs izmanto 3.punktā tam pielīgtās tiesības.  

6. Iestājoties kādam 5.punktā minētajam gadījumam, Darbinieks Darba devēja norādītajā datumā 

nodod viņa pārziņā esošās materiālās vērtības Darba devējam vai citai Darba devējai nozīmētai materiāli 

atbildīgajai personai. Materiālo vērtību nodošana notiek Darba devēja izveidotās komisijas ne mazāk kā 

3 (trīs) locekļu sastāvā klātbūtnē, piedaloties Darbiniekam un personai, kura pārņem no Darbinieka 

materiālās vērtības, par to sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu, uz kura parakstās visas piedalījušas  

personas. Šis punkts nav piemērojams gadījumos, ja attiecībā uz nododamu materiālo vērtību (mantu) ir 

spēkā esošs MKP iekšējais normatīvais akts vai valdes lēmums, kas paredz atšķirīgu mantas nodošanas – 

pieņemšanas procedūru un kārtību. 

7. Ja Darbinieks izvairās no 6.punktā pielīgtā pienākuma izpildes un neattaisnotu iemeslu dēļ pēc 

vairākkārtējiem atgādinājumiem nenodod pārziņā esošās materiālās vērtības Darba devēja noteiktajā 

kārtībā, Darba devējs atzīst, ka Darbinieks nenodotās materiālās vērtības ir piesavinājis. Šajā gadījumā 

Darbinieks atlīdzina Darba devējam ar prettiesisku mantas piesavināšanos nodarītos zaudējumus, 

atlīdzinot katras piesavinātās (nenodotās) mantas vērtību mantas nodošanas Darbiniekam brīdī.  

8. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darba devēja, bet otrs pie 

Darbinieka. 

9. Līgumam ir pielikums – akts, ar kuru Darbiniekam nodotas materiālās vērtības un par kurām 

Darbinieks atbild saskaņā ar šo līgumu. Ja šī līguma spēkā esamības laikā Darbiniekam tiek nodotas citas 

materiālās vērtības, kas aktā nav minētas, puses par to sastāda jaunu aktu, kas ar sastādīšanas brīdi kļūst 

par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja šī līguma darbības laikā beidz pastāvēt kāda aktā norādītā 

materiālā vērtība, neiestājoties līguma 4.punktā minētajam gadījumam, Puses aktualizē aktu, to 

atspoguļojot papildus noslēgtā vienošanās pie šī līguma, aktualizētais akts un papildus vienošanās pēc 

abpusējas parakstīšanas  kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 

 

 

Darba devējs ______________________ ___________________ 

 

Darbinieks ________________________ ___________________ 
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Pielikums Nr.6 

PARAUGS 

Iepirkumu plāns _____. gadam 
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Valdes loceklis_________________ 

Apstiprināšanas/aktualizēšanas datums__________________ 

  



Nolikuma Nr.5/2019 

Pielikums Nr.7 

PARAUGS 

Piedāvājums SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

Iepirkumā “Iepirkuma nosaukums” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. MKP 20__/___ 

1. Piedāvājuma iesniedzējs un viņa rekvizīti: 

Iesniedzēja nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

PVN maksātāja kods:  

Juridiskā adrese:  

Korespondences adrese:  

Banka:  

Bankas kods:  

Bankas konta numurs:  

2. Piedāvājam veikt/piegādāt _____________________ (turpmāk – Darbi/Prece) saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (___.pielikums) un finanšu piedāvājumu (___.pielikums). 

3. Darbu izpildes/Preces piegādes termiņš: _________________ no abpusējas līguma parakstīšanas 

dienas/ līdz ____.____.____ (DD.MM.GGGG). 

4. Līguma darbības termiņš: ___________________ vai līdz Līguma summas apguvei.  

5. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktu Darbu trūkumu novēršanas termiņš/ Preces 

apmaiņas termiņš: ______________________ dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas. 

6. Preces garantijas termiņš: ___________ mēneši no rēķina-pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas/ 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

7. Citi būtiski apstākļi:_________________ 

8. Piekrītam šādiem apmaksas noteikumiem: 

8.1. Avansa maksājums (ja piemērojams)  ____% apmērā no Līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu no 

rēķina par avansa izmaksu iesniegšanas dienas. 

8.2. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam/Piegādātājam veic pārskaitot maksājumu uz 

Izpildītāja/Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līgumā 

noteiktā kārtībā Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas/Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja/Piegādātāja rēķina iesniegšanas dienas. 

8.3. Rēķins nedrīkst būt izrakstīts ātrāk kā dienā, kad abpusēji parakstīts Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts. 

9. Piedāvājums ir spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) darbadienas no piedāvājuma iesniegšanas/nosūtīšanas 

dienas vai līdz 20___. gada „___”. __________ (aizpilda, ja piedāvājuma derīguma termiņš ir garāks 

par 30 darba dienām). 

Piedāvājumu sagatavoja: 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Tālrunis  

E-pasta adrese:  

_________________ _______________ /Vārds, uzvārds/ 

(datums, vieta) (paraksts) 

  



Nolikuma Nr.5/2019 

Pielikums Nr.8 

PARAUGS 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

Reģ.Nr. 40103111018 

PROTOKOLS 

 

DD.MM.GGGG. 

Laiks: 00.00 līdz 00.01 

Vieta: Mārupes pagasta Tīrainē  

Iepirkuma nosaukums  

Iepirkuma ID Nr.  

Sanāksmes dalībnieki  

Pretendenti, kuriem 

tika nosūtīts 

uzaicinājums 

 

Iesniegtie piedāvājumi Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena 

EUR bez PVN 

Piezīmes 

   

   

Pretendents, kuram 

piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības 

Nosaukums  

reģ. Nr.  

adrese  

e-pasta adrese  

tālrunis  

Līguma summa EUR 

bez PVN 

 

Līguma termiņš Pakalpojuma/ būvdarbu izpildes termiņš/ Preces piegādes 

termiņš/garantijas termiņš 

Atbildīgā persona par 

līguma izpildi no 

pasūtītāja puses 

 

Paraksti: 

  



Nolikuma Nr.5/2019 

Pielikums Nr.9 

ar grozījumiem, kas izdarīti 

 ar MKP 02.11.2020.  

valdes sēdes Nr.12 lēmumu Nr.3. (sēdes prot.Nr.12) 
PARAUGS 

 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Reģ.Nr. 40103111018 

Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads 

 

AKTS  

par dāvinājuma novērtējumu 

Tīrainē 

___.____.20____.        Nr.____ 

 

Dāvinājuma novērtēšanas komisija, kas izveidota, pamatojoties uz valdes locekļa  20___.gada ___ 

rīkojumu Nr.____ ,  

20___.gada ______________________ novērtēja dāvinājumu: 

 

Dāvinājuma apraksts: ________________________ 

Dāvinātājs:_________________________________ 

Dāvinājuma izmantošanas mērķis___________________________________ 

Dāvinājumam pievienojamie dokumenti: _______________________________ 

 

Nr. Vērtības noteikšanas 

metode  

Vienas vienības vērtība Kopējā vērtība 

    

 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _______________________________ 

    (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

Komisijas locekļi: _______________________________ 

    (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 

_______________________________ 

       (paraksts, vārds, uzvārds, datums) 


