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Apstiprināta ar 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  
2019.gada 29.augusta  sēdes Nr.5 

lēmumu Nr.5 

(protokols Nr.5) 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  
2021.gada 8.jūnija  valdes sēdes Nr.8 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.8) 

 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 30.jūnija  valdes sēdes Nr.9 

lēmumu Nr.3 
(protokols Nr.9) 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 20decembra valdes sēdes Nr. 16 

lēmumu Nr1. 
(protokols Nr.16) 

 

INSTRUKCIJA Nr.8/2019 

Norēķinu veikšanas kārtība par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Instrukcija  “Norēķinu veikšanas kārtība par  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk tekstā – Instrukcija)  nosaka 

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

tekstā - MKP) nosaka maksu  par tās sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošina maksas iekasēšanu 

no pakalpojuma saņēmējiem, tai skaitā veic parādu atgūšanu no pakalpojumu saņēmējiem, kuri 

pieļauj maksas par pakalpojumiem samaksas nokavējumu Instrukcijā noteiktajā kārtībā.   

2. Šī kārtība ir piemērojama, veicot vispārīga rakstura darbības gadījumos, kad nav 

piemērojams augstākā juridiskā spēka normatīvais regulējums. 

mailto:bompas@dva.lv
http://www.mkp.lv/
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3. MKP sniedz pakalpojumus komercdarbības ietvaros saskaņā ar MKP statūtiem, ārējiem un 

iekšējiem normatīvajiem aktiem, akcionāru sapulces un valdes lēmumiem.  

4. Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas tiesisks pamats ir līgums ar pakalpojuma saņēmēju, 

izņemot Instrukcijas 5.punktā atrunātos gadījumus.  

5. Pakalpojumu var sniegt bez līguma normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.  

/ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16)/ 

II. Pakalpojuma cenas veidošanas kārtība 

6. Par katru sniegto pakalpojumu MKP iekasē atlīdzību no tā saņēmēja (turpmāk tekstā – 

pakalpojuma cena).  

7. Pakalpojuma cenu nosaka valde ar lēmumu, ievērojot spēkā esošos ārējos un iekšējos 

normatīvos aktus.   

8. Pakalpojuma cenu aprēķina, nosakot pakalpojuma pašizmaksu un pieskaitot tai pievienoto 

vērtību jeb peļņu.  

9. Pakalpojuma cenas pašizmaksu aprēķina, pamatojoties uz speciālo normatīvo regulējumu 

katram attiecīgam pakalpojumam, ja tāds ir attiecināms, un ņemot vērā: 

9.1. ekonomiski pamatotas tiešās izmaksas, kas saistītas ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu 

(materiāli, uz pakalpojumu attiecināmu pamatlīdzekļu vērtību,  transports, darba spēks un c.); 

9.2. netiešās izmaksas jeb vispārējās izmaksas, kuras saistītas ar uzņēmuma saimniecisko 

darbību un kuras nav iespējams pilnā apmērā attiecināt uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu, 

aprēķina  proporcionāli MKP neto apgrozījumam katram uzņēmuma saimnieciskās darbības 

veidam (administratīvās izmaksas, biroja uzturēšanas izmaksas un c.). 

10. Peļņas apmēru nosaka, ņemot vērā: 

10.1. pakalpojuma konkurētspēju tirgū; 

10.2.pakalpojuma pieprasījumu; 

10.3. klientu pirktspēju attiecīgā tirgus segmentā.  

11. Pakalpojuma cenas atbilstību Instrukcijas 8.punktam  pārskata ne retāk kā reizi gadā.  

 

III. Pakalpojuma cenas iekasēšanas kārtība  

12. Pakalpojuma cenu maksā pakalpojuma saņēmējs pēc pakalpojuma saņemšanas. Valde ar 

atsevišķu lēmumu var noteikt avansa norēķinu. 

/ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16)/ 

13. Pakalpojuma cenas maksāšanas pamats ir MKP rēķins. 

14. Rēķina apmaksas termiņu nosaka: 

14.1. pakalpojuma saņēmējam, kas ir gala patērētājs,  ne īsāku par 10 (desmit) darba dienām 

līdz tā mēneša pēdējai dienai, kurā rēķins ir izrakstīts; 

14.2. pakalpojuma saņēmējam, kurš ir dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ne īsāku par 45 

(četrdesmit piecām)  darba dienām. 

/ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16). 

15. Rēķinu sagatavo  un izsniedz pakalpojuma saņēmējam. .  

/ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16)/ 

16.  MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa (turpmāk tekstā – FGN) atbild par Instrukcijas 8.-

15.punktu izpildi.  

17. FGN organizē un pārrauga darbu ar pakalpojuma saņēmējiem, kuri nav veikuši rēķinu 

apmaksu Instrukcijas 12.-15.punktu kārtībā.  

18. Par parādu ir atzīstama pakalpojuma cena, kura nav samaksāta Instrukcijas 12.-15.punktu 

kārtībā. Ar nākamo dienu, kad parāds ir izveidojies, FGN aprēķina nokavējuma procentus vai 

līgumsodu (turpmāk arī – blakus prasījumi) saskaņā ar noslēgto līgumu. Pēc tam, kad ir uzsākta 

nokavējuma procentu vai līgumsoda aprēķināšana, jebkurš maksājums, kas saņemts no 

parādnieka, no sākuma tiek novirzīts nokavējuma procentu dzēšanai, pēc tam pamatparāda 

apmaksai un kā pēdējo no saņemtās summas nomaksā līgumsodu, ja līgumā parādniekam ir 

īpaši pielīgts, ka saistību izpilde neatbrīvo no līgumsoda samaksas vai ja līgumsods ir noteikts 

kā pieaugošs maksājums par katru nokavētu dienu. Ja līgumā nav atrunas par neatbrīvošanu no 



3 
 

līgumsoda samaksas pamata saistības izpildes gadījumā un līgumsods ir noteikts kā vienreizējs 

maksājums par pielīgto saistību neizpildi vispār, tad pēc pamata parāda pilnīgas nomaksas, 

aprēķinātais līgumsods tiek dzēsts no MKP uzskaites kā parādnieka parādsaistība.   

/ ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16)/ 

19. Iestājoties Instrukcijas 18.punktā minētajam gadījumam:  

19.1. FGN nākamajā rēķinā iekļauj paziņojumu  par parādu ar  atgādinājumu par 

nepieciešamību apmaksāt parādu nekavējoties saskaņā ar pielikumu Nr. 1; 

19.2. ja Instrukcijas 19.1.apakšpunktu kārtībā sagatavotais rēķins nav nomaksāts vai nomaksāts 

nesedzot rēķinā norādīto parādu ar blakus prasījumiem, FGN nosūta pakalpojuma saņēmējam 

atgādinājumu saskaņā ar pielikumu Nr.2 uz e-pastu, ja tāds pieejams, vai pa pastu uz 

pakalpojuma sniegšanas adresi; 

19.3. ja parāds nav nomaksāts Instrukcijas 19.2.apakšpunkta kārtībā  sagatavotajā atgādinājumā 

norādītajā termiņā, nākamajā dienā pēc atgādinājumā norādītā parāda nomaksas termiņa 

iestāšanās, FGN pakalpojuma saņēmējam nosūta brīdinājumu saskaņā ar pielikumu Nr.3 

ierakstītā pasta sūtījumā uz pakalpojuma saņemšanas adresi, ja pakalpojuma līgumā nav 

norādīts cits korespondences saņemšanas veids.  

20. FGN līdz katra mēneša 5. datumam sastāda un iesniedz izpilddirektoram sarakstu ar 

pakalpojuma saņēmējiem, kuri iepriekšējā mēnesī nav veikuši parādu apmaksu pēc Instrukcijas 

19.punktā minēto darbību izpildes. Sarakstā katram pakalpojuma saņēmējam norāda sniegto (-

s) pakalpojumu, pakalpojuma sniegšanas periodu, pakalpojuma sniegšanas tiesisko pamatu, 

katra izrakstītā rēķina datumu, rēķina apmaksas datumu, kavēto dienu skaitu, pamatparāda un 

blakus prasījumu summu un to rašanās tiesisko pamatu. Ja pakalpojuma saņēmējs saņem 

vairākus pakalpojumus vienlaicīgi uz viena tiesiska pamata saskaņā ar Instrukcijas 4.vai 

5.punktu, informāciju iekļauj sarakstā par pakalpojumu, kas izriet no tiesiskā pamata.  

21. Izpilddirektors nodod FGN sagatavoto informāciju MKP par attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanu atbildīgo struktūrvienību vadītājiem ar uzdevumu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā nodrošināt pakalpojuma, par kuru izveidojies parāds, pārtraukšanu vai sniegšanas 

apjoma ierobežošanu. Par uzdevuma izpildi atbildīgo struktūrvienību vadītāji informē FGN un 

izpilddirektoru ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc uzdevuma izpildes.  

22. MKP jebkurā brīdī ir tiesības vienoties ar pakalpojuma saņēmēju par parāda atmaksu laika 

periodā līdz vienam gadam, par to sastādot un parakstot vienošanos, ja pakalpojuma saņēmējs 

ir to ierosinājis. Ja parādu paredzēts atmaksāt periodā, kas ilgāks par diviem kalendāra 

mēnešiem, parāda summai, kuru veido pamatparāda summa un visi blakus prasījumi, piemēro 

6% gadā no neatmaksātās parāda kopējās summas. Vienošanās parakstīšana ir pamats atjaunot 

Instrukcijas 21.punkta kārtībā pārtraukto vai ierobežoto pakalpojumu, ja starp MKP un 

pakalpojuma saņēmēju pirms tam ir panākta vienošanās arī par to izdevumu segšanu, kas saistās 

ar pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.  

23. svītrots ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16),  

24.svītrots ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16)  

25. Pēc Instrukcijas 19.-21.punktu izpildes, ja nav iestājies 22.punktā atrunātais gadījums, MKP 

jurists nodrošina prasības pieteikumu iesniegšanu vispārējās jurisdikcijas tiesā, kurai ir 

piekritīga lietas izskatīšana.  

/ svītrots ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes 20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16)/ 

IV. Nobeiguma jautājumi 

26. Instrukcija stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek apstiprināta MKP valdes sēdē. 

27. Ar Instrukcijas spēkā stāšanās dienu spēku zaudē  

27.1. 20.03.2015. “AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pakalpojumu ekonomiski pamatotu 

cenu noteikšanas metodika”; 

27.2. 10.09.2018. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  nolikums “Parādu piedziņas darba 

organizācija par sniegtajiem komunāliem pakalpojumiem”.  

 

Valdes locekle      D.Šveide    
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Pielikums Nr. 1 

Instrukcijai Nr.8/2019 

ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes  

20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16) 

 

PAZIŅOJUMS PAR PARĀDU RĒĶINĀ 
 

 

Piezīme:  
Atbilstoši SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” grāmatvedībā esošiem datiem īpašumam 

[pilna adrese: iela, Nr., ciems, pagasts, novads] par periodu [ norādīt periodu] ir konstatēts 

parāds par sniegtajiem pakalpojumiem EUR [summa, pvn, kopā] apmērā. 

 

SIA MKP lūdz nekavējoties veikt parāda summas apmaksu. Par parāda summas apmaksu, 

lūdzam paziņot pa tālruni +371 67915284, vai nosūtot informāciju uz e-pastu: 

paterins@mkp.lv, klāt pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu. 

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67915284 (Mārupes un 

Vētras ciemi), + 371 67915202 (Tīraines ciems) + 371 67912577 (Skultes ciems) vai rakstīt uz 

e-pastu: info@mkp.lv  

  

Gadījumā, ja Jūs esat apmaksājis minēto parāda summu pirms šī paziņojuma 

saņemšanas, šis paziņojums uz Jums neattiecas!  

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

 

  

mailto:paterins@mkp.lv
mailto:info@mkp.lv
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Pielikums Nr. 2 

Instrukcijai Nr.8/2019 

 

[Uzņēmuma veidlapa] 

 

 

ATGĀDINĀJUMS PAR PARĀDU  
 

Viršu ielā 6, Tīraine,    201__.gada ____._____ 

 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ATGĀDINA, ka īpašumam [pilna adrese: iela, Nr., 

ciemats, novads] klienta Nr. [norādīt numuru] ir konstatēts parāds par sniegtajiem 

pakalpojumiem EUR [summa, pvn, kopā] apmērā: 

Neapmaksātie rēķini: 

[rēķina Nr., summa, PVN, kopā] 

[rēķina Nr., summa, PVN, kopā] 

Lūdzam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no šī atgādinājuma 

izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs), apmaksāt minētos rēķinus pilnā apmērā.  

 

Par parāda summas apmaksu lūdzam paziņot mums pa tālruni +371 67915284 un/ vai 

nosūtot informāciju uz e-pastu: paterins@mkp.lv, klāt pievienojot maksājumu 

apliecinošu dokumentu. 

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67915284, +37128070044 

vai rakstīt uz e-pastu: info@mkp.lv. 

 

Gadījumā, ja Jūs esat apmaksājis minēto parāda summu pirms šī atgādinājuma saņemšanas, 

šis atgādinājums uz Jums neattiecas!  

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

 

 

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja    FGN nodaļas vadītājs vai 

izpilddirektors 

 

!!!Ja tiek sūtīts pa e-pastu, tad paraksta vieta tiek dzēsta 

 

 

  

mailto:paterins@mkp.lv
mailto:info@mkp.lv
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Pielikums Nr. 3 

Instrukcijai Nr.8/2019 

ar grozījumiem, kas izdarīt ar valdes  

20.12.2021.lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.16) 

 

 

[Uzņēmuma veidlapa] 

 

BRĪDINĀJUMS 
 

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

 

Adresāts  

 

 

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi” ATKĀRTOTI NORĀDA, ka īpašumam [pilna 

adrese: iela, Nr., ciems, pagasts] klienta Nr. [norādīt numuru] ir konstatēts parāds par 

sniegtajiem pakalpojumiem EUR [summa, pvn, kopā] apmērā: 

 

 

1.Maksāšanas pienākuma tiesisks pamats (atzīmē ar X vienu):  

____ (datums) līgums par ____________________________pakalpojuma sniegšanu; 

 (cits) __________________________________________________ 

2. Parāda pamatsummas aprēķins:  

  

 

3. Neapmaksāto pakalpojumu sniegšanas periods:  

Perioda sākums -  

Perioda beigas -  

4. Neapmaksātie rēķini un katram rēķinam apmaksas termiņa nokavējums dienās:  

(izrakstīšanas datums, numurs, apmaksas datums) 

5. Līgumsoda, nokavējuma procentu aprēķins, ja attiecināms,  

 

 

6. Parāda apmaksas termiņš:  

10  (desmit) dienu laikā no  BRĪDINĀJUMA izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs) 

 

7. Parāda apmaksas kārtība un veids:  

 

 pārskaitot uz vienu no SIA MKP kontiem: 

- SEB banka  LV64UNLA0003000609099 

- Swedbank  LV71HABA0551036212816 

- Citadele banka  LV75PARX0012561095123 

vai 

 veicot maksājumu veikalu MAXIMA tīkla kasēs 

vai 

8. Paziņošana par parāda apmaksu vai parāda neesamību brīdinājuma 

saņemšanas brīdī:  

 pa tālruni +371 28670000,  

 nosūtot informāciju uz e-pastu: paterins@mkp.lv, klāt pievienojot maksājumu 

apliecinošu dokumentu; 

mailto:paterins@mkp.lv
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 maksājumu apliecinošu dokumentu iesniedzot SIA MKP biroja administratoram 

Tīrainē, Viršu ielā 6.  

 

9. Sekas, ja parāds netiks apmaksāts vai par to netiks paziņots:  

Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt pakalpojumu (par to rakstiski brīdinot 

pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš), ja pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par 

sniegtajiem pakalpojumiem pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar pakalpojumiem 

saistītos pakalpojuma sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto 

kompensāciju par pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.  

Maksājumu neveikšanas gadījumā pakalpojums tiks pārtraukts 31.dienā no šī brīdinājuma 

saņemšanas1 dienas.   

Tāpat informēju, ka pakalpojuma pārtraukšana un atjaunošana  ir maksas pakalpojums 

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

www.mkp.lv.  

Maksa par šo pakalpojumu tiks aprēķināta desmit dienu laikā pēc pakalpojuma 

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

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

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

6% gadā līdz sprieduma izpildes dienai.  

 

 

 

Valdes loceklis                                                                                              

 

 

                                                             
1 Saskaņā ar Paziņošanas likuma: 

8.panta otro un trešo daļu: Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.  

Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

9.panta 11daļu un otro daļu: Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi, 

uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

http://www.mkp.lv/

