
 

 
Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167, 

tālr. 67915279, fax.67915486, vienotais reģ.Nr.40103111018 

info@mkp.lv www.mkp.lv 

 
 

 

 
Apstiprināta   ar 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2019.gada 26.novembra valdes sēdes Nr.7 
lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.7) 

 

 Ar grozījumiem, kas izdarīti ar  
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

31.07.2020.gada 31.jūlija valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2021.gada 8.jūnija  valdes sēdes Nr.8 

lēmumu Nr.1 

(protokols Nr.8) 
 

 

    Instrukcija Nr.9/2019 

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

nodrošina sabiedriski regulējamo pakalpojumu sniegšanu 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Instrukcija “Kārtībā, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” nodrošina sabiedriski regulējamo pakalpojumu sniegšanu” (turpmāk tekstā – 

Instrukcija) nosaka kārtību, kādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” (turpmāk tekstā – MKP) atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic sabiedriski 
regulējamo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu, pārtraukšanu un atjaunošanu, maksas un 

normatīvajos aktos paredzētās kompensācijas par lietotāja pieļautiem pārkāpumiem 

aprēķināšanu.  
2. MKP sniedz sekojošus sabiedriski regulējumus pakalpojumus (turpmāk – sabiedriskais 

pakalpojums): 

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

2.2. centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu novadīšana un attīrīšana); 
2.3. siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi (siltumenerģijas ražošana un piegāde).  

3. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas tiesisks pamats ir pakalpojuma līgums, kuru šīs 

Instrukcijas noteiktajā kārtībā slēdz MKP ar pakalpojuma lietotāju.  
4. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu nodrošina MKP Sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošināšanas nodaļa atbilstoši tai noteiktajai kompetencei.  
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II. Sabiedriskā pakalpojuma pieteikšana 
5. Sabiedrisko pakalpojumu piesaka tā potenciālais lietotājs, iesniedzot noteikta parauga 

pieteikumu (pielikums Nr.1) MKP, kuru reģistrē saskaņā ar MKP apstiprināto Dokumentu 

aprites kārtību.  

6. Par potenciālo pakalpojuma lietotāju MKP atzīst nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotu personu.  

7. Pieteikumam pievieno:  

7.1. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju; 
7.2. zemes robežu plānu vai tā kopiju; 

7.3. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona.  

8. Pēc pieteikuma saņemšanas un reģistrācijas  MKP vienojas ar potenciālo pakalpojuma 
lietotāju par pieteikumā norādītā nekustamā īpašuma apsekošanu 30 dienu periodā no 

pieteikuma reģistrācijas brīža. Ja vienošanos nav izdevies panākt 30 dienu laikā no pieteikuma 

reģistrācijas brīža, MKP sniedz rakstisku atbildi uz pieteikumu, un turpmākas darbības saistībā 

ar to neveic.  
9. Pēc nekustamā īpašuma apsekošanas, balstoties uz MDC reģistrētajiem inženiertehnisko 

komunikāciju datiem, MKP 30 dienu laikā sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus, norādot 

konkrētu pieslēguma vietu un tehniskās prasības pieslēguma izveidei, kuras ir obligātas 
potenciālajam pakalpojuma lietotājam veicot pieslēguma izbūvi.  Potenciālais pakalpojuma 

lietotājs organizē/veic pieslēguma izbūvi pilnībā par saviem līdzekļiem.  

 

III. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas uzsākšana 

10. Pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas potenciālais pakalpojuma lietotājs iesniedz MKP 

apliecinājumu par pieslēguma izbūves atbilstību MKP izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem 

(Pielikums Nr.2).  
11. MKP 30 dienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas apseko nekustamo īpašumu un 

pārliecinās par pieslēguma izbūves atbilstību MKP izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.  

12. Ja apsekojot nekustamo īpašumu Instrukcijas 8.vai 11.punkta kārtībā, konstatēts, ka 
nekustamais īpašums ir pieslēdzams sabiedriskajam pakalpojumam bez papildu būvdarbu 

veikšanas, MKP Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas inspektors kopā ar 

potenciālo pakalpojuma lietotāju sastāda aktu par pieslēguma izveidi, kurā norāda sekojošu 

informāciju: 
12.1. pieslēguma izbūves atbilstību MKP tehniskajiem noteikumiem (arī tad, ja tādi 

iepriekš nav tikuši pieprasīti - Instrukcijas 8.punkta gadījumā); 

12.2. atbildības robežu; 
12.3. komercuzskaites mēraparāta numuru, verifikācijas termiņu, rādījumu, plombas 

esamību un tās piederību.  

13. MKP Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa Instrukcijas 12.punkta kārtībā 
sastādīto aktu 5(piecu) darba dienu laikā nodod MKP Finanšu un grāmatvedības  nodaļai 

pieslēguma reģistrēšanai grāmatvedības programmā un kopiju Administratīvajai nodaļai, kura 

sagatavo, nodrošinot abpusēju parakstīšanu, vienu no sekojošiem pakalpojuma līgumiem: 

13.1. par centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar pielikumu Nr.3; 
13.2. par centralizētās kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar pielikumu Nr.4; 

13.3. par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar 

pielikumu Nr.5; 
13.4. par centralizētās siltumenerģijas piegādes pakalpojuma sniegšanu  saskaņā ar 

pielikumu Nr.6. 

14. Ja apsekojot nekustamo īpašumu Instrukcijas 8.vai 11.punkta kārtībā, konstatēts, ka 
nekustamais īpašums nav pieslēdzams sabiedriskajam pakalpojumam sakarā ar konstatētajiem 

trūkumiem, MKP Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas inspektors informē 

pakalpojuma lietotāju par veicamajiem papildu darbiem pieslēguma izveidei, nepieciešamības 

gadījumā sastādot par to aktu, un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Pēc trūkumu novēršanas 
potenciālais pakalpojuma lietotājs iesniedz atkārtotu apliecinājumu saskaņā ar Instrukcijas 

10.punktu.  

 



IV. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana 
 

14. MKP pārtrauc sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu šādos gadījumos: 

14.1. izbeidzot pakalpojuma līgumu; 

14.2. konstatējot sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpumus; 
14.3. konstatējot parādu pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā. 

15. Piemērojot Instrukcijas 14.1.punktu, sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu pārtrauc uz 

nenoteiktu laiku, ja pakalpojuma lietotājs Instrukcijas II  nodaļā noteiktajā kārtībā ir izbūvējis 
atslēgumu no MKP centralizētajiem tīkliem, kas nodrošināja pārtraucamā sabiedriskā 

pakalpojuma pieejamību nekustamajā īpašumā. 

16. Piemērojot Instrukcijas 14.2.punktu, MKP sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu 
pārtrauc uz noteiktu laiku, MKP patstāvīgi veicot nepieciešamās tehniskās darbības sabiedriskā 

pakalpojuma turpmākas nepieejamības nodrošināšanai nekustamajā īpašumā.  

161. Piemērojot Instrukcijas 14.3.punktu, MKP sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu 

pārtrauc līdz parādsaistību izpildei, MKP patstāvīgi veicot nepieciešamās tehniskās darbības 
sabiedriskā pakalpojuma turpmākas nepieejamības nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, pirms 

tam brīdinot lietotāju. Rīkojumu šā punkta piemērošanai dod MKP izpilddirektors pakalpojumu 

nodrošināšanas jomā uz Finanšu un grāmatvedības nodaļas sniegtās informācijas pamata.  
17. Pirms veic Instrukcijas 16.punktā minētās darbības, MKP pārbauda, vai:  

17.1. sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpums pieļauts spēkā esoša 

pakalpojuma līguma ietvaros; 
17.2. sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpums pieļauts, nenoslēdzot 

pakalpojuma līgumu.  

18. Instrukcijas 17.1.punktā atrunātajā gadījumā MKP veic Instrukcijas 16.punktā minētās 

darbības saskaņā ar spēkā esošajā pakalpojuma līgumā atrunāto kārtību, ja spēkā esošie 
normatīvie akti, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu, nenosaka citu kārtību.  

19. Instrukcijas 17.2.punktā atrunātajā gadījumā MKP pārbauda, vai: 

19.1. nekustamajā īpašumā ir izbūvēts tāds pieslēgums, kas tehniski pieļauj sabiedriskā 
pakalpojuma lietošanu; 

19.2. izbūvētais pieslēgums atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā MKP konkrētai 

situācijai pielāgotiem  tehniskajiem noteikumiem; 

19.3. pirms pieslēguma izbūves sabiedriskais pakalpojums tika pieteikts saskaņā ar 
Instrukcijas II.nodaļu.  

 

V. Pārkāpumi sabiedriskā pakalpojuma lietošanā 
20. MKP Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa patstāvīgi seko, lai 

sabiedriskais pakalpojums tiek lietots saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu un to normatīvo 

aktu prasībām, kas regulē konkrēto sabiedrisko pakalpojumu.  
20.1 Lai izpildītu Instrukcijas 20.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa 

veic pārbaudes. Par katru pārbaudi Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa sastāda 

aktu saskaņā ar pielikumu Nr.7. Aktu sastāda divos eksemplāros un vienu eksemplāru nodod 

pakalpojuma lietotājam ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pārbaudes veikšanas. Ja aktā norāda 
pārkāpumu, pievieno fotouzņēmumus, kas fiksē konstatēto pārkāpumu. Fotouzņēmumā jābūt 

redzamam laikam un datumam.  

20.2 Ja pārbaudes veikšanai nepieciešams iekļūt pakalpojuma lietotāja īpašumā, 
pakalpojuma lietotāju par to informē rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz to pašu adresi (pasta 

vai elektronisko), kuru pakalpojuma lietotājs izmanto rēķinu saņemšanai un saziņai ar MKP. 

Pakalpojuma lietotājam jāpiedāvā vismaz 3 laiki, kādos MKP var veikt plānotu pārbaudi. 
Neplānotas pārbaudes var veikt tikai objektos, kuros netiek skartas trešo personu īpašuma 

tiesības.  

20.3  Ja  aktā norādīts, ka pakalpojuma lietotājs pieļāva sabiedriskā pakalpojuma lietošanas 

pārkāpumu, akta kopiju ne vēlāk kā 2 darbu dienu laikā  nodod: 
20.3.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai; 

20.3 2. Administratīvajai nodaļai; 

20.33. Izpilddirektoram pakalpojumu nodrošināšanas jomā.  



21. Finanšu un grāmatvedības nodaļa uz Instrukcijas 201.punkta kārtībā sastādītā akta 
pamata izraksta rēķinus: 

21.1. par Instrukcijas 16.punktā norādīto atslēgšanas darbu veikšanu, ja tādi tikuši veikti,  

21.2. par aprēķināto kompensāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patvaļīgu 

sabiedriskā pakalpojuma lietošanu vai līgumsoda piemērošanu saskaņā ar līgumu.  
211. Ja vienlaikus ir konstatējams pamats piemērot normatīvajos aktos paredzēto 

kompensāciju par sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpumiem un līgumā 

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

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

pieejama MKP un atbilst faktiskajam iepriekšējam pakalpojumam lietotāja patēriņam, kā arī 
netiek konstatēti jebkādi citi objektīvie kritēriji, kas liecinātu par pārkāpuma rezultātā 

ļaunprātīgu patēriņa samazinājumu, piemēro pakalpojuma atrunāto līgumsodu; 

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

par nepieejamu MKP, būtiski samazinot uzrādāmo patēriņu salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
līdzīgiem norēķinu periodiem, nekonstatējot citus būtiskus un objektīvus apstākļus, kas varētu 

veicināt konstatētās izmaiņas faktiskajā pakalpojuma patēriņa uzskaitē, piemēro attiecīgos 

normatīvajos aktos noteikto kompensāciju.   
22. Instrukcijas 17.2.punkta gadījumā Administratīvā nodaļa sagatavo līgumu par pagaidu 

centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pielikumu Nr.8 un 

skaidrojošu pavadvēstuli.  
23. Izpilddirektors pakalpojumu nodrošināšanas jomā atbild par pakalpojuma lietotāja 

savlaicīgu un pilnīgu informēšanu par dokumentiem, kuri ir sagatavoti šīs Instrukcijas sadaļā 

noteiktā kārtībā.   

 
 

VI. Pārtrauktā sabiedriskā pakalpojuma lietošanas atjaunošana 

24. Pārtrauktā sabiedriskā pakalpojuma lietošanu atjauno, ja ir novērsti visi pārtraukšanu 
ierosinošie iemesli un: 

24.1. ir noslēgts pakalpojuma līgums saskaņā ar Instrukcijas 13.vai 22.punktu; 

24.2. ir apmaksāts Finanšu un grāmatvedības nodaļas sagatavotais rēķins par pārtrauktā 

sabiedriskās pakalpojuma lietošanas atjaunošanas darbu veikšanu, kā arī, ja attiecināms,  
Instrukcijas 21.punkta kārtībā sagatavotie rēķini; 

24.3. ir sastādīts akts par pieslēguma, tai skaitā pagaidu, izveidi saskaņā ar Instrukcijas 

12.punktu. 
 

VII. Sabiedriskā pakalpojuma lietošanas un uzskaites nodrošināšana 

 
25.  MKP nodrošina nepārtrauktu sabiedriskā pakalpojuma pieejamību pakalpojuma 

lietotājam.  

26. Norēķinus par sabiedrisko pakalpojumu lietošanu pakalpojuma lietotājs veic saskaņā 

ar attiecīga pakalpojuma uzskaitei uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuri 
fiksēti saskaņā ar Instrukcijas 12.punktu.  Rādījumus nodod tā puse, kurai šāds pienākums 

pielīgts attiecīgā pakalpojuma līgumā.  

27. MKP tehniski nodrošina, ka pakalpojuma lietotājs rādījumus var nodot rakstveidā, 
izveidojot e-pastu paterins@mkp.lv vai tiešsaistē interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv.  

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

nodrošināšanu atbilstoši pakalpojuma lietotāja sniegtajai informācijai Instrukcijas 27.punktā 
noteiktajā kartībā.  

29. Ja MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļai rodas šaubas par nodoto rādījumu atbilstību 

faktiskai situācijai, MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļa nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 

darba dienu laikā no rādījumu saņemšanas dienas, informē par to MKP Sabiedrisko 
pakalpojumu nodrošināšanas nodaļu. Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas 

inspektors līdz pakalpojuma līgumā atrunātā norēķinu perioda pēdējam datumam veic 

nekustamā īpašuma apsekošanu un tajā uzstādītā mēraparāta rādījumu atkārtotu nolasīšanu. 
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Atkārtoti nolasītos rādījumus noformē akta veidā un izsniedz pret parakstu pakalpojuma 
lietotājam, kā arī vienu eksemplāru nodod MKP Finanšu un grāmatvedības nodaļai, kura 

nodrošina, ka norēķinus par sabiedrisko pakalpojumu veic saskaņā ar atkārtoti nolasītajiem 

mēraparāta radījumiem šī punkta kārtībā.  

30. Ja MKP saņem no pakalpojuma lietotāja informāciju par pakalpojuma lietotāja 
atbildības robežā notikušo avāriju, kura ietekmē sabiedriskā pakalpojuma uzskaiti vai turpmāku 

lietošanu, par to nekavējoties jāinformē Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas 

vadītājs, kurš nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas inspektors ierašanos 
pie pakalpojuma lietotāja avārijas gadījumā 24 stundu laikā no attiecīgas informācijas 

saņemšanas brīža akta par avārijas faktu un tās apstākļiem sastādīšanai.   

31. MKP Administratīvā nodaļa informāciju par avāriju apstrādā tās saņemšanas brīdī  
saskaņā ar MKP apstiprināto Dokumentu aprites kārtību, un neatkarīgi no tā, vai tā ir turpmāk 

reģistrējama, nekavējoties nodod  Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītājam 

un izpilddirektoram pakalpojumu nodrošināšanas jomā.  

32. Avārijas vietā Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas inspektors 
pakalpojuma lietotāja vai tā pilnvarota pārstāvja klātbūtnē sastāda aktu. Aktu nodod Finanšu 

un grāmatvedības nodaļai, kuru turpmāk ņem vērā aktā norādīto informāciju maksas par 

pakalpojumu aprēķināšanai attiecīgu sabiedrisko pakalpojumu regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  

VIII. Noslēguma jautājums 

33. Instrukcija stājas spēkā ar dienu, kad tā ir apstiprināta valdes sēdē.  
34. Ja kādas Instrukcijā atrunātās darbības ir tikušas uzsāktas pirms Instrukcijas spēkā 

stāšanās, tās tiek turpinātas saskaņā ar Instrukcijā atrunāto kārtību. 

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

spēkā stāšanās, neatbilst Instrukcijā atrunātajai kārtībai un prasībām, tās ir veicamas atkārtoti 
tikai tad, ja no to izpildes rezultātā ir atkarīga turpmāko darbību atbilstība šai Instrukcijai.  

 

Valdes loceklis      I.Punculis  
  



Pielikums Nr.1 
Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

 SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

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

info@mkp.lv  

 

PIETEIKUMS  

_________________________________ PAKALPOJUMA LIETOŠANAI 

 

Informācija par pakalpojuma lietotāju : 

Īpašnieka vārds, uzvārds vai juridiskas 

personas nosaukums 

 

Personas kods vai juridiskas personas 

reģistrācijas numurs 

 

Kontakttālrunis, e-pasts 

 

 

Deklarētā dzīvesvieta – adrese  

(juridiskā adrese juridiskām personām) 

 

Informācija par pilnvaroto personu (juridiskās personas amatpersonu)  

Vārds Uzvārds 

 
 

Personas kods 
 

 

Kontakttālrunis, e-pasts 

 
 

Informācija par pakalpojuma saņemšanas vietu:  

Adrese   

 

 

Kadastra numurs   

 

 

Piederība   

 

 

Deklarēto personu 

skaits 

 

 

 

Pastāvīgi dzīvojošo 

personu skaits  

 

 

 

Nekustamajā īpašumā 

esošās apbūves 

ekspluatācijā 

nodošanas gads  

 

 

Informācija par vēlamo pakalpojumu (atzīmēt ar X): 

1 centralizētā ūdensapgāde   

 Plānotais ūdens patēriņš m3/dnn vai mēnesī  
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2 centralizētā kanalizācija (sadzīves notekūdeņu novadīšana un 
attīrīšana) 

 

 Plānotais notekūdeņu daudzums m3/dnn vai mēnesī  

3 siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi   

 

Informācija par norēķiniem: 

Rēķina 

saņemšanas 

adrese  
(norādīt 

vienu) 

e-pasts 

_______________________________________________________________________ 

 pasts _________________________________________________________ LV-

__________ 
 

 

Iesniedzamie dokumenti: 

 

Dokumenta nosaukums Atzīme par 

pievienošanu  

Īpašuma tiesību vai valdījumu apliecinoši dokumenti (kopija).  

Zemes robežu plāns   

Notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs 
pilnvarotā persona.  

 

Citi dokumenti 

 

 

  

  

 

 

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

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

Elektroniski: e-pasts:  

 
__________________________@______________________ 

 

 

 

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

oriģināliem. 

Ar šo dodu piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai pieteiktā 

pakalpojuma lietošanas nodrošināšanas nolūkos.  

 

Mārupes novadā, Tīrainē     Pieteikumu  iesniedza 
 

________________   ______________________________________ 

/datums/       /paraksts1, atšifrējums/ 
 

Piezīmes. 

1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk 

informācijas.  

 
  



Pielikums Nr.2 
Instrukcijai Nr.9/2019 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes nov., LV-2167 
info@mkp.lv  

 

APLIECINĀJUMS 

par pieslēguma izbūvi 

 

Pakalpojuma lietotājs: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

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

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

paziņo, ka pieslēgums  

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(pakalpojums/ (-i)) 
 
ir izbūvēts saskaņā ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 20_____.gada _______________ 

izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr._______________ 

 

Ziņas par nekustamo īpašumu:  

Adrese:  

Kadastra numurs:  

Piederība:  

  

 

 

Ziņas par būvniecību: 

būvniecība pabeigta _____________________(datums) 
pieslēgums gatavs ___________________________pakalpojuma lietošanas uzsākšanai.  

 

Pakalpojuma lietotājs 
___________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums)   

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

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2. Apliecinājuma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk 

informācijas.  
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Pielikums Nr.3 
Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

LĪGUMA PARAUGS  
 

Personīgais konts (________)   
L Ī G U M S Nr.  

par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

(ūdensapgāde) 

 

 
Tīrainē                                     20__.gada 

________ 

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

Puncuļa personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no 

vienas puses, un  
_____________________________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no 

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

1. Līguma priekšmets: 
1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam dzeramo ūdeni 
īpašumam ______________, Mārupes novads, kadastra numurs: _______, izmantojot 

Piegādātāja maģistrālo ūdensapgādes infrastruktūru (turpmāk tekstā  - ūdenssaimniecības 

pakalpojums) . 
1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  

pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

2. Norēķinu kārtība: 

2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumu no brīža ir abpusēji 
parakstīts akts, kurā abas puses fiksē atbildības robežu, pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta numuru, verifikācijas datumu  un sākuma rādījumus.  

2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāro mēnesi, 
balstoties uz mēraparāta rādījumu, kas uzrāda patērētā ūdens daudzumu kubikmetros un ir 

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

mēneša 1. datumam.  
2.3. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar tarifiem, ko 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija. Spēkā esošie ūdensapgādes tarifi ir pieejami Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

2.4. Gadījumā, ja ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaite attiecīgā mēnesī nav iespējama, 
maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 

2.4.1. Ja uzstādītais mēraparāts ir bojāts, nav verificēts, tam norauta iepriekš uzstādītā 

Piegādātāja plomba vai ir konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto 
rādījumu precizitāti, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto 

trūkumu novēršanas brīdim aprēķina pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, 

pieņemot, ka uz vienu deklarēto personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu 
novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, kas saņemts un apmaksāts šī punkta kārtībā, netiek 

pārrēķināta.  

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

rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad 
Pakalpojuma lietotājs informē par mēraparāta rādījumiem, aprēķina  pēc vidējā patēriņa 

iepriekšējos  12 (divpadsmit) mēnešos. Piegādātājs nākamajā mēnesī pēc rādījumu saņemšanas 
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pārrēķina maksu par pakalpojumu atbilstoši faktiskam patēriņam un nosūta atbilstošu rēķinu ar 
korekcijām. 

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

aktos noteikto ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpšanu Piegādātājs ir 

tiesīgs  aprēķināt kompensāciju, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensapgādes 
ievadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Kompensāciju aprēķina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nav iespējams noteikt pārkāpuma izdarīšanas dienu, 

aprēķina periods ir viens mēnesis no pārkāpuma konstatēšanas brīža. Ja kompensāciju aprēķina 
par pārkāpumu, kas izdarīts 2.4.1.apakšpunktā atrunātajos apstākļos, tad 2.4.1.apakšpunktā 

paredzēto norēķinu kārtību nepiemēro.  

2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata. 
Rēķinā Piegādātājs norāda samaksas kārtību un veidus, rēķina apmaksas datumu, kas nav īsāks 

par 10 (desmit) darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst 

rēķina sagatavošana un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina 

izsniegšana citā veidā ir pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas par papildu maksu, kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas 

faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. Piegādātājs informē par maksas apmēru par 

rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā un kārtībā pirms pirmā rēķina 
nosūtīšanas.  

2.7. Maksā par pakalpojumu nav iekļauta maksa par tiešiem norēķiniem, ja Pakalpojuma 

lietotājs ir dzīvokļa īpašuma īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.  
 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz atbildības 
robežai, kura ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma 

pārtraukšanas gadījumi ir īpaši atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos 

normatīvajos aktos;  
3.1.2. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz 

atbildības robežai; 

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

obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām; 
3.1.4. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.5. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu nomaiņu 
un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

3.1.6.  glabāt informāciju par atbildības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma 

sagatavot un izsniegt  ūdensapgādes sistēmas atbildības robežu shēmu.  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

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

un ikdienas lietošanai; 

3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski 
nepieciešamās darbības ar mēraparātu, kā arī aizsargāt mēraparāta mezglu un mēraparātu no 

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

īpašumā un tam likumīgi nav bijis izbūvēts mezgls; 
3.2.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

ūdensvadu tehnisko dokumentāciju; 

3.2.4.  uzraudzīt līdz atbildības robežai savā īpašuma teritorijā esošās ūdensapgādes sistēmas 
tehnisko stāvokli, tai skaitā uzņemties atbildību  par mēraparāta stāvokli un par mēraparāta 

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

bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot īslaicīgi pārtraukt 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus avārijas 
stāvokļa (bojājuma) novēršanai; Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka šī punkta kārtībā 

pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana ir veicama par 

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



arī pakalpojuma pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā ar pakalpojuma 
nepieejamības radīšanu citiem pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma Pakalpojuma lietotājs 

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

lūgumu šī punkta kārtībā; 

3.2.5. bez saskaņošanas ar Piegādātāju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina 
ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

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

pakalpojumu; 
3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos 

gadījumos, tai skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus atbildības 

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

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

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

Pakalpojuma lietotājs obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi, un Klienta konta numuru.   
3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 

lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto 

kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 
3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

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

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

vai avāriju laikā; 
3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos 

tīklos radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai 

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

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

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

Pakalpojuma lietotāja atbildības robežā saskaņā ar 2.1.punktā minēto aktu,  
3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma 

apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

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

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

3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu 
novēršanu saistībā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms 

pakalpojuma atjaunošanas uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā 

Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja 

pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma sniegšana ir tikusi pārtraukta.  
 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā nenoteiktu laiku.  
4.2. Līgums atzīstams par spēku zaudējušu ar nākamo dienu, kad Pakalpojuma lietotājam tiek 

izbeigtas īpašuma tiesības uz Līguma 1.1.punktā norādīto nekustamo īpašumu, ja Pakalpojuma 

lietotājs ir nokārtojis no šī Līguma izrietošās saistības ar Piegādātāju. Ja uz īpašuma tiesību 
izbeigšanas dienu saistības nav nokārtotas, Līgums ir spēkā līdz Pakalpojuma lietotāja saistību 

izpildes brīdim, vienlaikus atbrīvojot Piegādātāju no šajā Līgumā pielīgto pienākumu izpildes 

attiecībā pret Pakalpojuma lietotāju. Ja Pakalpojuma lietotājs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas pilnvarotais pārvaldnieks, līgums uzskatāms par izbeigtu šīs  daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajā lēmumā norādītajā kārtībā un termiņā.  

4.3.  Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, vienu mēnesi iepriekš par to brīdinot 

Piegādātāju, ja līdz tam Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem atbilstoši Piegādātāja 
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tehniskajām prasībām ir izbūvējis ar Piegādātāju saskaņotu atslēgumu no ūdensapgādes 
centralizētajiem tīkliem, un ir nokārtojis visas saistības par saņemto ūdensapgādes pakalpojumu 

līdz Līguma izbeigšanas diena. 

 

5. Privātuma atruna 
5.1. Šī līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus 

(turpmāk - Dati) un veic to apstrādi. Dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai 

identificētu indivīdu. Piegādātājs veic atbilstošus pasākumus, lai Dati vienmēr būtu drošībā un 
šo datu izmantošanu notiktu vienīgi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

Personas datu kategorijas Nolūks un juridiskais pamats 

Vārds, uzvārds, personas kods, 
kontaktinformācija, maksājumu informācija 

(konts, veiktie maksājumi u.c). 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību izpilde, kā arī 
maksājumu administrēšana. 

Dati, kas attiecas uz personas saņemto 

pakalpojumu, piemēram, patērētā ūdens 
daudzums, ūdensskaitītāja stāvoklis un 

rādījumi. 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību izpilde, kā arī 

maksājumu administrēšana. 

Personas īpašuma tiesības apliecinoši dati.  Līguma noslēgšana un tajā uzņemto saistību izpilde. 

 

5.2. Piegādātājs apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: a) spēkā ir 

līgums; b) Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie tika saņemti c) kamēr Piegādātājam 

pastāv juridisks pienākums Datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, 
izrakstītie rēķini glabājami 5 gadus) d) ir spēkā Pakalpojuma lietotāja piekrišana attiecīgai Datu 

apstrādei. Pēc tam kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, attiecīgie personas dati tiek 

dzēsti. 
5.3. Datu saņēmēju kategorijas - Piegādātājs un tā darbinieki, atsevišķos gadījumos, dati var 

tikt nodoti likumā paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, likumā noteiktā 

kārtībā un apjomā. 

5.4. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos lūgt Datu dzēšanu vai labošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, iesniegt 

sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  

6. Citi noteikumi 
6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 

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

6.1.2. nebrīdinot 3.3.3.punktā atrunātajā gadījumā; 

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

atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  
6.1.4. 10 dienas iepriekš Līguma 3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos.  

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

norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā 
kontaktinformācija nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos 

gadījumos.  

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

6.3.1. par rēķinā norādītās summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, 

Pakalpojuma lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma naudu 0.5% no nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta  līdz nokavētā 
maksājuma pilnīgai samaksai. Ja Piegādātājs ir sācis aprēķināt nokavējuma naudu, jebkurš 

Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma naudas 

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



6.3.2. Ja Pakalpojuma lietotājs pieļauj Līguma 3.2.punkta apakšpunktu (izņemot 
3.2.6.apakšpunktu) pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot 

vienreizēju līgumsodu līdz 100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par 

vienu un to pašu (iepriekš konstatētu un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu 

līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā 
pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika 

aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.4. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, 
Puses risina  savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina 

savstarpēji noslēgtajā vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto 

Līguma saistošu regulējumu. Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, 
izņemot gadījumus, kurus regulē normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 

6.3.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas aprēķins.  

6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās 

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

viens glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

 
Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 
_____________________  

Valdes loceklis 

 

Ivars Punculis ___________________        
__________________________________ 
                                                (paraksts)                    (paraksts)        

(vārds, uzvārds) 
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Pielikums Nr.4 
Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

LĪGUMA PARAUGS  
 

                                                                                                              

Personīgais konts (________)   
L Ī G U M S Nr.  

par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

(par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu) 

 
 

Tīrainē                                     20__.gada 

________ 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa Ivara Puncuļa 

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

____________________________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras 

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

1. Līguma priekšmets: 
1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti pieņemt Pakalpojuma lietotāja novadītos sadzīves 

kanalizācijas notekūdeņus īpašumam ______________, Mārupes novads, kadastra numurs: 

_______, izmantojot Piegādātāja maģistrālo kanalizācijas infrastruktūru (turpmāk tekstā  - 

ūdenssaimniecības pakalpojums) . 

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  

pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

2. Norēķinu kārtība: 
2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumu no brīža, kad ir abpusēji 

parakstīts akts, kurā abas puses fiksē atbildības robežu,  pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta sākuma rādījumus.  
2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāro mēnesi, 

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

nolasīts un nodots Pakalpojuma sniedzējam ik mēnesi laika periodā no 25. datuma līdz nākamā 
mēneša 1. datumam. Ja komercuzskaites mēraparāts ūdens patēriņa uzskaitei nav uzstādīts, 

norēķiniem piemēro Līguma 2.4.1.apakšpunktu. 

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

aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Spēkā 
esošie kanalizācijas tarifi ir pieejami Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

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

maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 
2.4.1. Ja uzstādītais mēraparāts ir bojāts, nav verificēts, tam norauta iepriekš uzstādītā 

Piegādātāja plomba vai ir konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto 

rādījumu precizitāti, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto 
trūkumu novēršanas brīdim aprēķina pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, 

pieņemot, ka uz vienu deklarēto personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu 

novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, kas saņemts un apmaksāts šī punkta kārtībā, netiek 

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

rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad 

Pakalpojuma lietotājs informē par mēraparāta rādījumiem, aprēķina  pēc vidējā patēriņa 

http://www.mkp.lv/


iepriekšējos  12 (divpadsmit) mēnešos. Piegādātājs nākamajā mēnesī pēc rādījumu saņemšanas 
pārrēķina maksu par pakalpojumu atbilstoši faktiskam patēriņam un nosūta atbilstošu rēķinu ar 

korekcijām.  

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

aktos noteikto ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpšanu Piegādātājs ir 
tiesīgs  aprēķināt kompensāciju, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur 

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

iespējams noteikt pārkāpuma izdarīšanas dienu, aprēķina periods ir viens mēnesis no 
pārkāpuma konstatēšanas brīža. Kompensāciju aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ja kompensāciju aprēķina par pārkāpumu, kas izdarīts 2.4.1.apakšpunktā atrunātajos apstākļos, 

tad 2.4.1.apakšpunktā paredzēto norēķinu kārtību nepiemēro.  
2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata. 

Rēķinā Piegādātājs norāda samaksas kārtību un veidus, rēķina apmaksas datumu, kas nav īsāks 

par 10 (desmit) darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst 

rēķina sagatavošana un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina 
izsniegšana citā veidā ir pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas par papildu maksu, kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas 

faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. Piegādātājs informē par maksas apmēru par 
rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā un kārtībā pirms pirmā rēķina 

nosūtīšanas.  

2.7. Maksā par pakalpojumu nav iekļauta maksa par tiešajiem norēķiniem, ja Pakalpojuma 
lietotājs ir dzīvokļa īpašuma īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.  

 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 
3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz atbildības 

robežai, kura ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma 

pārtraukšanas gadījumi ir īpaši atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos 
normatīvajos aktos;  

3.1.2. nodrošināt centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz atbildības 

robežai; 

3.1.3. nodrošināt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām vai notekūdeņu 
attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām; 

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

tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 
3.1.5. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu nomaiņu 

un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

3.1.6.  glabāt informāciju par atbildības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma 
sagatavot un izsniegt  kanalizācijas sistēmas atbildības robežu shēmu;  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

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

un ikdienas lietošanai; 
3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski 

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

bojājumiem, minētā prasība ir izpildāma arī tad, ja mēraparāts atrodas Pakalpojuma lietotāja 
īpašumā un tam likumīgi nav bijis izbūvēts mezgls; 

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

kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju; 
3.2.4.  uzraudzīt līdz atbildības robežai savā īpašuma teritorijā esošās kanalizācijas sistēmas 

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

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

bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot īslaicīgi pārtraukt 
ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus avārijas 

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

pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana ir veicama par 



Piegādātāja atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 2.3.punktā atrunātajā maksā, kā 
arī pakalpojuma pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā ar pakalpojuma 

nepieejamības radīšanu citiem pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma Pakalpojuma lietotājs 

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

lūgumu šī punkta kārtībā; 
3.2.5. bez saskaņošanas ar Piegādātāju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina 

ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

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

3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos 

gadījumos, tai skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus atbildības 
robežas; 

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

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

pasts: paterins@mkp.lv vai interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv. Paziņojot rādījumus, 
Pakalpojuma lietotājs obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi, un Klienta konta numuru; 

3.2.9. nodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai tikai tādus sadzīves kanalizācijas 

notekūdeņus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvos noteiktām prasībām sadzīves 
kanalizācijas notekūdeņiem un noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai 

tajos, nodrošinot, ka Pakalpojuma lietotāja novadītajos notekūdeņos nav: 

3.2.9.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti 
un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;  

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

3.2.9.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā; 

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

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

maisījumu rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos; 
3.2.9.7. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, 

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

3.2.10. nenodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai lietus kanalizācijas ūdeņus.  

3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 
lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto 

kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 

3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 
3.3.3. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās 

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

vai avāriju laikā; 

3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos 
tīklos radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai 

trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu 

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

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

Pakalpojuma lietotāja atbildības robežā saskaņā ar 2.1.punktā minēto aktu,  
3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma 

apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

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

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

pārkāpuma un tā radīto seku novēršanas brīdim. 
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3.4. Izdevumus, kas rodas Piegādātājam, pārtraucot un atjaunojot pārtraukto pakalpojumu 
3.3.5.-3.3.8.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu 

novēršanu saistībā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms 

pakalpojuma atjaunošanas uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā 

Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja 
pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma sniegšana ir tikusi pārtraukta.  

 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 
4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā nenoteiktu laiku.  

4.2. Līgums atzīstams par spēku zaudējušu ar nākamo dienu, kad Pakalpojuma lietotājam tiek 

izbeigtas īpašuma tiesības uz Līguma 1.1.punktā norādīto nekustamo īpašumu, ja Pakalpojuma 
lietotājs ir nokārtojis no šī Līguma izrietošās saistības ar Piegādātāju. Ja uz īpašuma tiesību 

izbeigšanas dienu saistības nav nokārtotas, Līgums ir spēkā līdz Pakalpojuma lietotāja saistību 

izpildes brīdim, vienlaikus atbrīvojot Piegādātāju no šajā Līgumā pielīgto pienākumu izpildes 

attiecībā pret Pakalpojuma lietotāju. Ja Pakalpojuma lietotājs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pilnvarotais pārvaldnieks, līgums uzskatāms par izbeigtu šīs  daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajā lēmumā norādītajā kārtībā un termiņā. 

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Šī līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus 

(turpmāk - Dati) un veic to apstrādi. Dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai 
identificētu indivīdu. Piegādātājs veic atbilstošus pasākumus, lai Dati vienmēr būtu drošībā un 

šo datu izmantošanu notiktu vienīgi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

Personas datu kategorijas Nolūks un juridiskais pamats 

Vārds, uzvārds, personas kods, 

kontaktinformācija, maksājumu informācija 

(konts, veiktie maksājumi u.c). 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 

izpilde, kā arī maksājumu 

administrēšana. 

Dati, kas attiecas uz personas saņemto 
pakalpojumu, piemēram, patērētā ūdens 

daudzums, ūdensskaitītāja stāvoklis un 

rādījumi. 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 
izpilde, kā arī maksājumu 

administrēšana. 

Personas īpašuma tiesības apliecinoši dati.  Līguma noslēgšana un tajā uzņemto 
saistību izpilde. 

 

5.2. Piegādātājs apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: a) spēkā ir 
līgums; b) Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie tika saņemti c) kamēr Piegādātājam 

pastāv juridisks pienākums Datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, 

izrakstītie rēķini glabājami 5 gadus) d) ir spēkā Pakalpojuma lietotāja piekrišana attiecīgai Datu 

apstrādei. Pēc tam kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, attiecīgie personas dati tiek 
dzēsti. 

5.3. Datu saņēmēju kategorijas - Piegādātājs un tā darbinieki, atsevišķos gadījumos, dati var 

tikt nodoti likumā paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, likumā noteiktā 
kārtībā un apjomā. 

5.4. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Datu dzēšanu vai labošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, iesniegt 
sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  

6. Citi noteikumi 

6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 
6.1.1. 30 dienas iepriekš Līguma 3.3.1.-3.3.2. apakšpunktos minētajos gadījumos, kā arī plānoto 

remontdarbu gadījumā; 

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



6.1.3. tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā  darba dienā plkst.8.00 Līguma 3.3.4.punktā 
atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  

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

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

norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā 
kontaktinformācija nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos 

gadījumos.  

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

6.3.1. par rēķinā norādītās summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, 

Pakalpojuma lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma naudu 0.5% no nokavētā maksājuma 
summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta  līdz nokavētā 

maksājuma pilnīgai samaksai. Ja Piegādātājs ir sācis aprēķināt nokavējuma naudu, jebkurš 

Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma naudas 

dzēšanai un tikai pēc tam atlikusī summa, ja tāda ir, tiek novirzīta pamatparāda dzēšanai.  
6.3.2. Ja Pakalpojuma lietotājs pieļauj Līguma 3.2.punkta apakšpunktu (izņemot 

3.2.6.apakšpunktu) pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot 

vienreizēju līgumsodu līdz 100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par 
vienu un to pašu(iepriekš konstatētu un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu 

līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā 

pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika 
aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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

Puses risina  savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina 

savstarpēji noslēgtajā vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto 
Līguma saistošu regulējumu. Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, 

izņemot gadījumus, kurus regulē normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 

6.3.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas aprēķins.  
6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās 

jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  

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

viens glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  
6.7. Līgumam ir  viens pielikums: 

6.7.1. Pielikums– akts par pakalpojuma uzsākšanu. 

 
 

Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 
SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 

 

Ivars Punculis ___________________        

__________________________________ 
                                                (paraksts)                    (paraksts)        
(vārds, uzvārds) 
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Pielikums Nr.5 
Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

LĪGUMA PARAUGS  
 

 

                                                                                                              

Personīgais konts (________)   
L Ī G U M S Nr.  

par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 

(ūdensapgāde un kanalizācija)  
  

 

 
Tīrainē                                     20__.gada 

________ 

 
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa Ivara Puncuļa 

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

puses, un  

________________________turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras puses, noslēdz 
šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 
1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam dzeramo ūdeni un 
centralizēti pieņemt Pakalpojuma lietotāja novadītos sadzīves kanalizācijas notekūdeņus 

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

Piegādātāja maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru (turpmāk tekstā  - 

ūdenssaimniecības pakalpojums) . 
1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  

pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

2. Norēķinu kārtība: 
2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumu no brīža, kad ir abpusēji 

parakstīts akts, kurā abas puses fiksē atbildības robežu, pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta sākuma rādījumus.  
2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāro mēnesi, 

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

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

mēneša 1. datumam.  
2.3. Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, katram pakalpojumam atsevišķi, 

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

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas 
tarifi ir pieejami Piegādātāja tīmekļa vietnē www.mkp.lv. 

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

maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 
2.4.1. Ja uzstādītais mēraparāts ir bojāts, nav verificēts, tam norauta iepriekš uzstādītā 

Piegādātāja plomba vai ir konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto 

rādījumu precizitāti, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto 

trūkumu novēršanas brīdim aprēķina pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, 
pieņemot, ka uz vienu deklarēto personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu 

novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, kas saņemta un apmaksāta šī punkta kārtībā, netiek 

pārrēķināta.  
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2.4.2. Ja Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā neinformē Piegādātāju par mēraparāta 
rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad 

Pakalpojuma lietotājs informē par mēraparāta rādījumiem, aprēķina  pēc vidējā patēriņa 

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

pārrēķina maksu par pakalpojumu atbilstoši faktiskam patēriņam un nosūta atbilstošu rēķinu ar 
korekcijām. 

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

aktos noteikto ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas noteikumu pārkāpšanu Piegādātājs ir 
tiesīgs  aprēķināt kompensāciju, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur 

ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma 

izdarīšanas dienas. Ja nav iespējams noteikt pārkāpuma izdarīšanas dienu, aprēķina periods ir 
viens mēnesis no pārkāpuma konstatēšanas brīža. Kompensāciju aprēķina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Ja kompensāciju aprēķina par pārkāpumu, kas izdarīts 2.4.1.apakšpunktā 

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

2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata. 
Rēķinā Piegādātājs norāda samaksas kārtību un veidus, rēķina apmaksas datumu, kas nav īsāks 

par 10 (desmit) darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst 

rēķina sagatavošana un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina 
izsniegšana citā veidā ir pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas par papildu maksu, kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas 

faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. Piegādātājs informē par maksas apmēru par 
rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā un kārtībā pirms pirmā rēķina 

nosūtīšanas.  

2.7. Maksā par pakalpojumu nav iekļauta maksa par tiešajiem norēķiniem, ja Pakalpojuma 

lietotājs ir dzīvokļa īpašuma īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. 
 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 
3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz atbildības 

robežai, kura ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma 

pārtraukšanas gadījumi ir īpaši atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos 

normatīvajos aktos;  
3.1.2. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatāciju un uzturēšanu līdz atbildības  robežai; 

3.1.3. nodrošināt ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām; 

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

attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām; 
3.1.5. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

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

un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 
3.1.7.  glabāt informāciju par atbildības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma 

sagatavot un izsniegt  ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas atbildības robežu 

shēmu;  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

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

un ikdienas lietošanai; 
3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski 

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

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

īpašumā un tam likumīgi nav bijis izbūvēts mezgls; 
3.2.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju; 



3.2.4.  uzraudzīt līdz atbildības robežai savā īpašuma teritorijā esošās ūdensapgādes sistēmas 
un kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, tai skaitā uzņemties atbildību  par mēraparāta 

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

nekavējoties par atklājušos bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot 

īslaicīgi pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt 
šķēršļus avārijas stāvokļa (bojājuma) novēršanai; Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka šī 

punkta kārtībā pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana 

ir veicama par Piegādātāja atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 2.3.punktā 
atrunātajā maksā, kā arī pakalpojuma pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā 

ar pakalpojuma nepieejamības radīšanu citiem pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma 

Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Piegādātājam visus izdevumus, kas tam būs radušies, izpildot 
Pakalpojuma lietotāja lūgumu šī punkta kārtībā; 

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

ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

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

3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos 

gadījumos, tai skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus atbildības 
robežas; 

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

nākamā mēneša 1. datumam paziņot par tiem  Piegādātājam, izvēloties ērtāko saziņas veidu:  e-
pasts: paterins@mkp.lv vai interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv. Paziņojot rādījumus, 

Pakalpojuma lietotājs obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi un piešķirto Klienta konta 

numuru; 

3.2.9. nodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai tikai tādus sadzīves kanalizācijas 
notekūdeņus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvos noteiktām prasībām sadzīves 

kanalizācijas notekūdeņiem un noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai 

tajos, nodrošinot, ka Pakalpojuma lietotāja novadītajos notekūdeņos nav: 
3.2.9.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti 

un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;  

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

3.2.9.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā; 
3.2.9.4. naftas produkti; 

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

3.2.9.6. degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu 
maisījumu rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos; 

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

oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;  
3.2.10. nenodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai lietus kanalizācijas ūdeņus.  

3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 

lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto 

kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 
3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

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

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

3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos 

tīklos radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai 

trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu 
plānotos  remontus; 
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3.3.5. Pakalpojuma lietotājs traucē vai kavē Piegādātāja darbiniekam piekļūt mēraparātam un 
ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

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

3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma 

apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 
3.3.7. Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis atkārtotu Līguma 3.2.1.-3.2.5., 3.2.7.-3.2.8. apakšpunktu 

pārkāpumu; 

3.3.8. Pakalpojuma lietotājs ir pieļāvis 3.2.9.apakšpunkta, 3.2.10.apakšpunkta pārkāpumu līdz 
pārkāpuma un tā radīto seku novēršanas brīdim. 

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

3.3.5.-3.3.8.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu 
novēršanu saistībā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms 

pakalpojuma atjaunošanas uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā 

Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja 

pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma sniegšana ir tikusi pārtraukta.  
 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.  
4.2. Līgums atzīstams par spēku zaudējušu ar nākamo dienu, kad Pakalpojuma lietotājam tiek 

izbeigtas īpašuma tiesības uz Līguma 1.1.punktā norādīto nekustamo īpašumu, ja Pakalpojuma 

lietotājs ir nokārtojis no šī Līguma izrietošās saistības ar Piegādātāju. Ja uz īpašuma tiesību 
izbeigšanas dienu saistības nav nokārtotas, Līgums ir spēkā līdz Pakalpojuma lietotāja saistību 

izpildes brīdim, vienlaikus atbrīvojot Piegādātāju no šajā Līgumā pielīgto pienākumu izpildes 

attiecībā pret Pakalpojuma lietotāju. Ja Pakalpojuma lietotājs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas pilnvarotais pārvaldnieks, līgums uzskatāms par izbeigtu šīs  daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajā lēmumā norādītajā kārtībā un termiņā. 

4.3.  Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu daļā par centralizēto ūdensapgādi, vienu 

mēnesi iepriekš par to brīdinot Piegādātāju, ja līdz tam Pakalpojuma lietotājs par saviem 
līdzekļiem atbilstoši Piegādātāja tehniskajām prasībām ir izbūvējis ar Piegādātāju saskaņotu 

atslēgumu no ūdensapgādes centralizētajiem tīkliem, un ir nokārtojis visas saistības par 

saņemto ūdensapgādes pakalpojumu līdz Līguma izbeigšanas diena.  

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Šī līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus 

(turpmāk - Dati) un veic to apstrādi. Dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai 
identificētu indivīdu. Piegādātājs veic atbilstošus pasākumus, lai Dati vienmēr būtu drošībā un 

šo datu izmantošanu notiktu vienīgi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

Personas datu kategorijas Nolūks un juridiskais pamats 

Vārds, uzvārds, personas kods, 

kontaktinformācija, maksājumu informācija 

(konts, veiktie maksājumi u.c). 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 

izpilde, kā arī maksājumu 

administrēšana. 

Dati, kas attiecas uz personas saņemto 
pakalpojumu, piemēram, patērētā ūdens 

daudzums, ūdensskaitītāja stāvoklis un 

rādījumi. 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 
izpilde, kā arī maksājumu 

administrēšana. 

Personas īpašuma tiesības apliecinoši dati.  Līguma noslēgšana un tajā uzņemto 

saistību izpilde. 

 

5.2. Piegādātājs apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: a) spēkā ir 
līgums; b) Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie tika saņemti c) kamēr Piegādātājam 

pastāv juridisks pienākums Datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, 

izrakstītie rēķini glabājami 5 gadus) d) ir spēkā Pakalpojuma lietotāja piekrišana attiecīgai Datu 



apstrādei. Pēc tam kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, attiecīgie personas dati tiek 
dzēsti. 

5.3. Datu saņēmēju kategorijas - Piegādātājs un tā darbinieki, atsevišķos gadījumos, dati var 

tikt nodoti likumā paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, likumā noteiktā 

kārtībā un apjomā. 
5.4. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Datu dzēšanu vai labošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, iesniegt 

sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  

6. Citi noteikumi 

6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 
6.1.1. 30 dienas iepriekš Līguma 3.3.1.-3.3.2. apakšpunktos minētajos gadījumos, kā arī plānoto 

remontdarbu gadījumā; 

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

vai 3.2.10. apakšpunkta pārkāpums; 
6.1.3. tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā  darba dienā plkst.8.00 Līguma 3.3.4.punktā 

atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  

6.1.4. 10 dienas iepriekš Līguma 3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos.  
6.2. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā 

norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā 

kontaktinformācija nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos 
gadījumos.  

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

sekojošā kārtībā:  

6.3.1. par rēķinā norādītās summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, 
Pakalpojuma lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma naudu 0.5% no nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta  līdz nokavētā 

maksājuma pilnīgai samaksai. Ja Piegādātājs ir sācis aprēķināt nokavējuma naudu, jebkurš 
Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma naudas 

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

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

3.2.6.apakšpunktu) pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot 
vienreizēju līgumsodu līdz 100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par 

vienu un to pašu(iepriekš konstatētu un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu 

līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā 
pienākuma pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika 

aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6.4. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, 
Puses risina  savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina 

savstarpēji noslēgtajā vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto 

Līguma saistošu regulējumu. Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, 

izņemot gadījumus, kurus regulē normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 
6.3.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas aprēķins.  

6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās 

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

viens glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

6.7. Līgumam ir  viens pielikums: 
6.7.1. Pielikums– akts par pakalpojuma uzsākšanu. 

 

Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 
SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 
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Ivars Punculis ___________________        

__________________________________ 
                                                (paraksts)                    (paraksts)        

(vārds, uzvārds) 
 

                                                                                                  

  



Pielikums Nr.6 
Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

LĪGUMA PARAUGS  
 

                                                                                                              

Personīgais konts (________)   
L Ī G U M S Nr. (projekts) 

par centralizētā siltumenerģijas piegādes  pakalpojuma sniegšanu 

 

 
Tīrainē                                     20__.gada 

________ 

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

Puncuļa personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no 

vienas puses, un  
_____________, ___ __________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” 

no otras puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 
1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam siltumenerģiju  
īpašumam ______________, Mārupes novads, kadastra numurs: _______, izmantojot 

Piegādātāja centralizētos siltumtīklus (turpmāk tekstā  - siltumapgādes pakalpojums).  

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par siltumapgādes  pakalpojumu 
saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību. 

 

2. Norēķinu kārtība: 

2.1. Pakalpojuma lietotājs maksā par siltumapgādes pakalpojumu no brīža, kad ir abpusēji 
parakstīts akts, kurā abas puses fiksē atbildības robežu,  pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 

datumu un mēraparāta sākuma rādījumus.  

2.2. Norēķiniem par  piegādāto siltumenerģiju izmanto uzskaites mēraparātu, kuru uzstāda un 
noplombē Piegādātājs uz atbildības robežas.  Visus izdevumus, kuri saistīti ar uzskaites 

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

Piegādātājs, ja Puses par to nav vienojušās savādāk.  
2.3. Maksa par siltumapgādes pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāro mēnesi, 

balstoties uz mēraparāta rādījumu, kas uzrāda attiecīgā mēnesī patērētā siltuma daudzumu 

MWh. Mēraparāta radījumu nolasīšanu nodrošina Piegādātājs.  

2.4. Maksa par siltumapgādes pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar tarifiem, ko normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 

Piegādātājs nodrošina aktuālo siltumapgādes tarifu pieejamību Piegādātāja tīmekļa vietnē 

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

un nekavējoties ziņo Piegādātājam par plombu bojājumiem.   

2.6. Ja mēraparāts ir bojāts vai atslēgts un nav uzskaitījis patērētās siltumenerģijas daudzumu 
pilnu norēķina periodu, patērētās siltumenerģijas daudzumu par laika posmu, kurā mēraparāts  

nedarbojās, nosaka, pamatojoties uz vidējo patēriņu laika periodā, kad tas darbojās un kas nav 

mazāks par trim dienām, reizinot ar āra gaisa temperatūras korekcijas koeficientu laika periodā, 

norēķinam par kuru veic attiecīgu aprēķinu.  
2.7. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata. 

Rēķinā Piegādātājs norāda samaksas kārtību un veidus, rēķina apmaksas datumu, kas nav īsāks 

par  10 (desmit) darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst 
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rēķina sagatavošana un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina 
izsniegšana citā veidā ir pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas par papildu maksu, kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas 

faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. Piegādātājs informē par maksas apmēru par 

rēķina sagatavošanu Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā un kārtībā pirms pirmā rēķina 
nosūtīšanas.  

 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu līdz atbildības  robežai, 

kura ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā, ievērojot pakalpojuma sniegšanas parametrus 
atbilstoši āra gaisa temperatūras grafikam, nepieļaujot novirzi diennaktī vairāk par +/- 10% 

(desmit procenti);  

3.1.2. nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu, kas 

nepieciešama pakalpojuma nepārtrauktai  sniegšanai; 
3.1.3. izmantot un attīstīt pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.4. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, mēraparāta 
rādījumu nolasīšanu un apstrādi,  laicīgu mēraparātu nomaiņu un verificēšanu pakalpojuma 

sniegšanas laikā; 

3.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos aprēķināt kompensāciju un iesniegt 
Pakalpojuma lietotājam rēķinu tās apmaksai; 

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

noteiktais siltumenerģijas daudzums, kompensācijas apmēru nosaka normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 
3.1.7. saskaņot  Pakalpojuma lietotāja apkures sistēmu pieslēgšanas nosacījumus vai īslaicīgas 

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

saņemšanas.  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

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

siltumnesēja maksimālo caurplūdi; 

3.2.2. līgumā noteiktajos termiņos veikt maksājumus; 
3.2.3. nodrošināt Piegādātāja pārstāvju piekļūšanu individuālajam siltumpunktam, 

siltummezglam, siltumapgādes sistēmas daļai Pakalpojuma lietotāja atbildības robežā,  

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

3.2.5.   uzraudzīt līdz atbildības robežai savā īpašuma teritorijā esošās siltumapgādes sistēmas 

daļas tehnisko stāvokli, ne retāk kā reizi gadā veikt vispārējo pārbaudi, un nekavējoties likvidēt 
jebkuru bojājumu, kā arī nekavējoties par atklājušos bojājumu informēt Piegādātāju, 

nepieciešamības gadījumā lūdzot īslaicīgi pārtraukt siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu, ja 

tas var aizkavēt vai radīt šķēršļus avārijas stāvokļa (bojājuma) novēršanai. Pakalpojuma 

lietotājs tiek informēts, ka šī punkta kārtībā pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam 
sekojoša pakalpojuma atjaunošana ir veicama par Piegādātāja atsevišķi noteikto maksu, kas 

neietilpst  Līguma 2.3.punktā atrunātajā maksā, kā arī pakalpojuma pārtraukšana var radīt 

Piegādātājam zaudējumus sakarā ar pakalpojuma nepieejamības radīšanu citiem 
pakalpojumiem Pakalpojuma lietotājiem, šādā gadījuma Pakalpojuma lietotājs atlīdzina 

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

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

pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  Pakalpojuma lietotājiem; 

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

skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus atbildības robežas; 
3.2.8. maksāt Piegādātājam kompensāciju, ja Pakalpojuma lietotājs neizpilda līgumsaistības un 

pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās siltumapgādes pakalpojuma lietošanas prasības; 



3.2.9. nodrošināt, ka Pakalpojuma lietotāja siltummezglā ir siltumenerģijas patēriņa un 
parametru reģistrācijas žurnāls, kurā ne retāk kā 2 reizes mēnesī (obligāti atskaites perioda 

15.datumā un nākošā mēneša pēdējā datumā) reģistrē siltumenerģijas patēriņu (MWh), 

siltumtīklu ūdens caurplūdi (m3), mēraparāta darbības laiku (taimera laiku, h),  siltumtīklu 

un siltumapgādes sistēmu darbības parametrus (temperatūru, spiedienu, slodzi), mēraparāta 
bojājumus (bojājumu skaitu),  ūdensskaitītāja radījumus, ja pakalpojuma ietvaros tiek 

nodrošināta karsta ūdens sagatavošana; 

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

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

t.sk. izmaiņas siltummezgla principiālajā shēmā, ja tiek mainīts ierīču un mēraparātu 
pieslēgums vai to tehniskie parametri, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un termiņos; 

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

vēršoties ar rakstisku iesniegumu pie Piegādātāja. Apkures sezonas sākumā Pakalpojuma 
lietotājs  pievieno iesniegumam aktu par Pakalpojuma lietotāja piederībā esošo siltumtīklu un 

siltuma mezgla primārā kontūra hidraulisko pārbaudi. 

3.3. Piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt 
siltumenerģijas piegādi Pakalpojuma lietotājam šādos gadījumos: 

3.3.1. Pakalpojuma lietotājs neievēro līgumā noteikto patēriņa režīmu; 

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

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

remonta pieslēdzis siltumapgādes sistēmas bez hidrauliskās pārbaudes un piegādātāja atļaujas; 

3.3.4. Pakalpojuma lietotāja siltumtīklos un siltumapgādes sistēmās, kas ir Pakalpojuma 
lietotāja atbildības robežā,  ir bojājumi, kas var izraisīt avārijas un nelaimes gadījumus vai 

traucē citu Pakalpojuma lietotāju siltumapgādi; 

3.3.5. ja Pakalpojuma lietotājs neļauj Piegādātāja pārstāvjiem pārbaudīt Pakalpojuma lietotāja 
atbildības robežā esošo siltumapgādes sistēmas daļu un siltumenerģijas darbību. 

3.4. Par siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu plānotas un līgumā paredzētas siltumapgādes 

sistēmas atvienošanas dēļ Piegādātājs Pakalpojuma lietotāju brīdina rakstiski vismaz 10 dienas 

iepriekš. Ja piecu dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas Piegādātājam neizdodas 
siltumapgādes sistēmas atvienošanas laiku saskaņot ar Pakalpojuma lietotāju, Piegādātājs 

nosaka šo laiku patstāvīgi un paziņo Pakalpojuma lietotājam. Par siltumapgādes sistēmas 

atvienošanas laiku Pakalpojuma lietotāju atkārtoti brīdina 24 stundas iepriekš. 
3.5.  Ja nekavējoties jānovērš avārija vai bojājumi Piegādātāja siltumapgādes sistēmā, kas 

padara neiespējamu siltumenerģijas piegādi, Piegādātājam ir tiesības atvienot Pakalpojuma 

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

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

3.3.punkta apakšpunktos norādītajos gadījumos saistībā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto 

vainu, sedz Pakalpojuma lietotājs. Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana nav pieļaujama pirms 
Pakalpojuma lietotājs pilnā apmērā nav sedzis šī punkta kārtībā Piegādātājam radušos 

izdevumus.  

 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 

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

4.2. Piegādātājs vienpusējā kārtā pirms termiņa var izbeigt Līgumu, brīdinot par to 
Pakalpojuma lietotāju 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms Līguma vienpusējas izbeigšanas, ja 

Īpašums tiek atsavināts. 

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

Pakalpojuma lietotāju mēnesi pirms Līguma izbeigšanas, gadījumā, kad:  
4.3.1.Pakalpojuma lietotājs bez saskaņošanas ar Piegādātāju apkures periodā ilgāk kā trīs 

mēnešus nepatērē Piegādātāja piegādāto siltumenerģiju. 



4.3.2.  Pakalpojuma lietotājs  nepilda Līguma noteikumus un/vai Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvo aktu prasības, kas regulē siltumenerģijas piegādi, lietošanu un uzskaites 

kārtību. 

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

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

4.4.1.  zudusi nepieciešamība Lietotāja Īpašumā saņemt Piegādātāja siltumenerģiju; 

4.4.2. Pakalpojuma lietotāja īpašums (Līguma 1.1.punkts)  ir atsavināts. 
4.5. Līgumu var izbeigt arī citos gadījumos abām pusēm par to īpaši rakstveidā vienojoties.  

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

īpašums tiek atslēgts no Piegādātāja centralizētajiem siltumtīkliem, par to abām pusēm sastādot 
aktu, kurā fiksē pēdējos mēraparāta rādījumus. Šo punktu var nepiemērot daļā par astlēgumu  

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

līgumu  par siltumenerģijas piegādes turpināšanu. 

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Šī līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja var iegūt  personas datus 

(turpmāk - Dati) un veikt to apstrādi. Dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai 
identificētu fizisko personu. Piegādātājs veic atbilstošus pasākumus, lai Dati vienmēr būtu 

drošībā un šo datu izmantošanu notiktu vienīgi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem.  
 

Personas datu kategorijas Nolūks un juridiskais pamats 

Vārds, uzvārds, personas kods, 

kontaktinformācija, maksājumu informācija 
(konts, veiktie maksājumi u.c). 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 

izpilde, kā arī maksājumu 
administrēšana. 

Dati, kas attiecas uz personas saņemto 

pakalpojumu, piemēram, patērētā siltuma 

daudzums. 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 

izpilde, kā arī maksājumu 

administrēšana. 

Personas īpašuma tiesības apliecinoši dati.  Līguma noslēgšana un tajā uzņemto 

saistību izpilde. 

 

5.2. Piegādātājs apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: a) spēkā ir 
līgums; b) Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie tika saņemti c) kamēr Piegādātājam 

pastāv juridisks pienākums Datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, 

izrakstītie rēķini glabājami 5 gadus) d) ir spēkā Pakalpojuma lietotāja piekrišana attiecīgai Datu 
apstrādei. Pēc tam kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, attiecīgie personas dati tiek 

dzēsti. 

5.3. Datu saņēmēju kategorijas - Piegādātājs un tā darbinieki, atsevišķos gadījumos, dati var 

tikt nodoti likumā paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, likumā noteiktā 
kārtībā un apjomā. 

5.4. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Datu dzēšanu vai labošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, iesniegt 
sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  

6. Citi noteikumi 

6.1. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā 
norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā 

kontaktinformācija nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos 

gadījumos.  

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

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

Pakalpojuma lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma naudu 0.5 % no nokavētā maksājuma 
summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta  līdz nokavētā 



maksājuma pilnīgai samaksai. Ja Piegādātājs ir sācis aprēķināt nokavējuma naudu, jebkurš 
Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma naudas 

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

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

pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot vienreizēju 
līgumsodu līdz 100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu un ietekmi uz 

Piegādātāja saimniecisko darbību kopumā un sniegtā pakalpojuma kvalitāti.  Par vienu un to 

pašu (iepriekš konstatētu un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu līgumsodu 
nepiemēro. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā pienākuma 

pienācīgas izpildes. Līgumsodu nepiemēro par pārkāpumu, par kuru saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem Piegādātājam ir pienākums aprēķināt kompensāciju. pienākuma.  
6.3. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības, kas saistītas ar Līguma nosacījumu izpildi, 

Puses risina  savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina 

savstarpēji noslēgtajā vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto 

Līguma saistošu regulējumu. Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, 
izņemot gadījumus, kurus regulē normatīvie akti (kompensācijas samaksa), kā arī ar vienošanos 

nav samazināms 6.2.1.punkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas aprēķins.  

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

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

viens glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  
6.6. Līgumam ir  viens pielikums: 

6.6.1. Pielikums– akts par pakalpojuma uzsākšanu. 

 

 
Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 

___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 
_____________________  

Valdes loceklis 

 

Ivars Punculis ___________________        
__________________________________ 
                                                (paraksts)                    (paraksts)        

(vārds, uzvārds) 
 

 

 
 

 

  

mailto:ainars305@gmail.com


Pielikums Nr.7 
Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 

lēmumu Nr.3  
(protokols Nr.6)  

 

Akts  

par pārbaudi par  

sabiedriskā pakalpojuma lietošanas noteikumu ievērošanu 

 
 

I Informācija par pārbaudi:  

Pārbaudes veicējs  

Pārbaudes pamats   

Pārbaudes datums un laiks  

Citu personu klātbūtne pārbaudes laikā   

 

II Informācija par pakalpojuma saņemšanas vietu:  

Adrese, kadastra numurs 
(apzīmējums) 

 
 

 

Maģistrālais vads, kuram 
piekļaujas  

 

 

 

III Informācija par pieejamiem  pakalpojumiem (atzīmēt ar X): 

 Pakalpojuma nosaukums  Atzīme 

par 

noslēgto 

līgumu  

Atzīme par 

pieejamību  

1 centralizētā ūdensapgāde   

2 centralizētā kanalizācija    

3 siltumenerģijas apgāde, izmantojot gāzi    

 

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

 

Apraksts  Jā /Nē apraksts   

pieslēgums tehniski pieļauj 
sabiedriskā pakalpojuma 

lietošanu 

  

pieslēgums atbilst normatīvo 

aktu būvniecības jomā 
noteiktajām prasībām, tai 

skaitā MKP tehniskajiem 

noteikumiem 

  

pirms pieslēguma izbūves 

sabiedriskais pakalpojums 

tika pieteikts saskaņā ar 

Instrukcijas II.nodaļu 

J  

 

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

 

Apraksts  Jā /Nē Apraksts   



uzstādītajam komercuzskaites 
mēraparātam ir bojāta vai 

noņemta plomba  

  

 ir izdarīta neatļauta iedarbība 

uz komercuzskaites 
mēraparātu 

  

apvadlīnijas, ugunsdzēsības 

aizbīdņi un citi 

ūdenssaimniecības sistēmas 
elementi ir atvērtā stāvoklī un 

šā iemesla dēļ ūdens 

komercuzskaites mēraparāts 
neuzskaita visu pakalpojuma 

lietotāja patērēto ūdeni 

J  

ugunsdzēsības aizbīdņi ir 

aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav 
plombas vai tā ir bojāta 

  

pakalpojuma līgumā nav 

iekļauta virszemes ūdeņu vai 
gruntsūdeņu novadīšana 

centralizētajā kanalizācijas 

sistēmā vai pakalpojuma 

lietotāja kanalizācijas 
izvadam ir pievienota 

drenāžas sistēma bez 

normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izstrādātās 

būvniecības dokumentācijas 

  

ūdens tiek lietots no 

ugunsdzēsības hidranta 

  

komercuzskaites mēraparāta 

mezgls ir pārbūvēts bez 

normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā izstrādātas 
būvniecības dokumentācijas 

  

 

 

VI Atzīme par sabiedriskā pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu: 

 

IR/NAV pārtraukts 

Apraksts: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 



 
Aktu sastādīja: __________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, amats) 

 

Akta sastādīšanā piedalījās: 
 ______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

_______________________________________________________________________ 
   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

_______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 
_______________________________________________________________________ 

   (vārds, uzvārds, tiesisks pamats) 

 

 

 

  



 
Pielikums Nr.8 

Instrukcijai Nr.9/2019 

(redakcijā, kas apstiprinātā ar  

31.07.2020. valdes sēdes Nr.6 
lēmumu Nr.3  

(protokols Nr.6)  

 
LĪGUMA PARAUGS  

 

 
                                                                                                              

Personīgais konts (________)   
L Ī G U M S Nr.  

par pagaidu centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 
 

 

Tīrainē                                     20__.gada 
________ 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, valdes locekļa Ivara 
Puncuļa personā, kas rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata,  turpmāk tekstā “Piegādātājs” no 

vienas puses, un  

__________________________, turpmāk tekstā “Pakalpojuma lietotājs” no otras 

puses,  
ņemot vērā, ka  

Piegādātājs konstatēja šķēršļus, kas traucē nodrošināt Pakalpojuma lietotājam 

patstāvīgu pieslēgumu,  
Pakalpojuma lietotājs faktiski lieto Piegādātāja ūdenssaaimniecības pakalpojumus, ko 

apliecina ___ akts____.  

noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets: 
1.1. Piegādātājs apņemas centralizēti piegādāt Pakalpojuma lietotājam dzeramo ūdeni un 

centralizēti pieņemt Pakalpojuma lietotāja novadītos sadzīves kanalizācijas notekūdeņus 

īpašumam ______________, Mārupes novads, kadastra numurs: _______(turpmāk – 

nekustamais īpašums), izmantojot Piegādātāja maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas 

infrastruktūru (turpmāk tekstā  - ūdenssaimniecības pakalpojums). 

1.2. Pakalpojuma lietotājs apņemas samaksāt Piegādātājam par ūdenssaimniecības  
pakalpojumu saskaņā ar Līgumā noteikto norēķinu kārtību, kā arī ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) 

mēnešu no Līguma noslēgšanas dienas:  

1.2.1. izbūvēt Nekustamajā īpašumā ______________ saskaņā ar Piegādātāja tehniskajiem 

noteikumiem (Pielikums Nr.1); 
1.2.2. izbūvēt Nekustamajā īpašumā __________________________saskaņā ar Piegādātāja 

tehniskajiem noteikumiem (Pielikums nr.2); 

1.2.3. samaksāt Piegādātājam kompensāciju EUR _____apmērā par patvaļīgu pieslēgumu 
Piegādātāja maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un faktisku pakalpojuma 

lietošanu pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta 

noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu” 53.punkta 53.1.apakšpunktu un 54.punktu, ja šādu kompensāciju Piegādātājs ir 

aprēķinājis pirms šā līguma noslēgšanas un Pakalpojuma lietotājs nav apstrīdējis tā apmeru līdz 

Līguma noslēgšanas dienai 

2. Norēķinu kārtība: 
2.1. Piegādātājs uzstāda Pakalpojuma lietotājam pagaidu mēraparātu ar Piegādātāja plombu un 

Puses paraksta aktu, kurā fiksē pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datumu un mēraparāta 

sākuma rādījumus. Pakalpojuma lietotājs pirms pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas sedz 



Piegādātājam izdevumus, kas saistīti ar pagaidu mēraparāta uzlikšanu un noņemšanu (Līguma 
4.1. vai 4.2.punkts).  

2.2. Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiek aprēķināta par vienu kalendāro mēnesi, 

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

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

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

tiek noteikta saskaņā ar tarifiem, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas 

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

2.4. Gadījumā, ja ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaite attiecīgā mēnesī nav iespējama, 
maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta sekojošā kārtībā: 

2.4.1. Ja uzstādītais mēraparāts ir bojāts, nav verificēts, tam norauta iepriekš uzstādītā 

Piegādātāja plomba vai ir konstatēti citi trūkumi, kas rada pamatotas šaubas par nolasīto 

rādījumu precizitāti, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz konstatēto 
trūkumu novēršanas brīdim aprēķina pēc nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita, 

pieņemot, ka uz vienu deklarēto personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī. Trūkumu 

novēršanas brīdī maksa par pakalpojumu, kas saņemts un apmaksāts šī punkta kārtībā, netiek 
pārrēķināta.  

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

rādījumiem, maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem līdz brīdim, kad 
Pakalpojuma lietotājs informē par mēraparāta rādījumiem, aprēķina  pēc vidējā patēriņa 

iepriekšējos  3 (trīs) mēnešos, vai faktiskajā norēķinu periodā, ja tas bija īsāks par 3 mēnešiem 

Piegādātājs nākamajā mēnesī pēc rādījumu saņemšanas pārrēķina maksu par pakalpojumu 

atbilstoši faktiskam patēriņam un nosūta atbilstošu rēķinu ar korekcijām. 
2.5. Līguma 1.2.3.apakšpunktā norādīto kompensāciju Pakalpojuma lietotājs maksā vienādos 

maksājumos Līguma ________________ mēnešos 1.2.punktā norādītajā periodā.  

2.6. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti uz Piegādātāja izrakstītā rēķina pamata. 
Rēķinā Piegādātājs norāda samaksas kārtību un veidus, rēķina apmaksas datumu, kas nav īsāks 

par 10 (desmit) darba dienām no rēķina izrakstīšanas datuma. Maksā par pakalpojumu ietilpst 

rēķina sagatavošana un tā izsniegšana Pakalpojuma lietotājam elektroniskā veidā. Rēķina 

izsniegšana citā veidā ir pieļaujama pēc Pakalpojuma lietotāja attiecīga rakstiska pieprasījuma 
saņemšanas par papildu maksu, kas nav zemāka par rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas 

faktiskām izmaksām, kas rodas Piegādātājam. Piegādātājs informē par maksas apmēru par 

rēķina sagatavošanu  Pakalpojuma lietotāja izvēlētā veidā un kārtībā pirms pirmā rēķina 
nosūtīšanas.  

 

3. Pušu savstarpējās saistības, pienākumi un atbildība: 

3.1. Piegādātājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz atbildības 

robežai, kura ir norādīta 2.1.punktā minētajā aktā. Ūdenssaimniecības pakalpojuma 

pārtraukšanas gadījumi ir īpaši atrunāti šajā Līgumā, kā arī šo pakalpojumu regulējošajos 
normatīvajos aktos;  

3.1.2. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatāciju un uzturēšanu līdz atbildības robežai; 
3.1.3. nodrošināt ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām; 

3.1.4. nodrošināt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām vai notekūdeņu 
attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām; 

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

tehnoloģijas, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

3.1.6. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot mēraparāta uzstādīšanu, laicīgu nomaiņu 
un verificēšanu pakalpojuma sniegšanas laikā; 

http://www.mkp.lv/


3.1.7.  glabāt informāciju par atbildības robežu, pēc Pakalpojuma lietotāja  pieprasījuma 
sagatavot un izsniegt  ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas atbildības robežu 

shēmu;  

3.2. Pakalpojuma lietotāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1.  izpildīt Līguma 1.2.punktā atrunātos pienākumus; 
3.2.2.nodrošināt netraucētu pieeju Piegādātājam mēraparātam, lai varētu veikt tehniski 

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

bojājumiem, minētā prasība ir izpildāma arī tad, ja mēraparāts atrodas Piegādātāja īpašumā; 
3.2.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju; 

3.2.4.  uzraudzīt līdz atbildības robežai savā īpašuma teritorijā esošās ūdensapgādes sistēmas 
un kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, tai skaitā uzņemties atbildību  par mēraparāta 

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

nekavējoties par atklājušos bojājumu informēt Piegādātāju, nepieciešamības gadījumā lūdzot 

īslaicīgi pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja tas var aizkavēt vai radīt 
šķēršļus avārijas stāvokļa (bojājuma) novēršanai; Pakalpojuma lietotājs tiek informēts, ka šī 

punkta kārtībā pieprasītā pakalpojuma pārtraukšana un tam sekojoša pakalpojuma atjaunošana 

ir veicama par Piegādātāja atsevišķi noteikto maksu, kas neietilpst  Līguma 2.3.punktā 
atrunātajā maksā, kā arī pakalpojuma pārtraukšana var radīt Piegādātājam zaudējumus sakarā 

ar pakalpojuma nepieejamības radīšanu citiem pakalpojumiem lietotājiem, šādā gadījuma 

Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Piegādātājam visus izdevumus, kas tam būs radušies, izpildot 
Pakalpojuma lietotāja lūgumu šī punkta kārtībā; 

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

ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma  lietotājiem; 

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

3.2.7. informēt Piegādātāju  par ūdenssaimniecības pakalpojuma nepieejamību visos 

gadījumos, tai skaitā, ja Pakalpojuma lietotājs konstatē bojājuma rašanos ārpus atbildības 
robežas; 

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

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

pasts: paterins@mkp.lv vai interneta vietnē: skaititaji.marupe.lv. Paziņojot rādījumus, 
Pakalpojuma lietotājs obligāti norāda nekustamā īpašuma adresi, un Klienta konta numuru; 

3.2.9. nodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai tikai tādus sadzīves kanalizācijas 

notekūdeņus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvos noteiktām prasībām sadzīves 
kanalizācijas notekūdeņiem un noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai 

tajos, nodrošinot, ka Pakalpojuma lietotāja novadītajos notekūdeņos nav: 

3.2.9.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti 
un citas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;  

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

3.2.9.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā; 

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

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

maisījumu rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos; 
3.2.9.7. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, 

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

3.2.10. nenodot Piegādātājam centralizētai novadīšanai lietus kanalizācijas ūdeņus.  
3.3. Piegādātājs pārtrauc ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, neatlīdzinot Pakalpojuma 

lietotājam radušos zaudējumus sekojošos gadījumos: 

3.3.1.  Pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem šajā  līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī citus ar ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem saistītos Piegādātāja  aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā saskaņā ar 

līgumā 1.2.3.apakšpunktu aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

lietošanas noteikumu pārkāpšanu; 
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3.3.2. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 
3.3.3. ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās 

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

vai avāriju laikā; 

3.3.4. lai novērstu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai izmantojamos centralizētajos 
tīklos radušos bojājumus, kas radušies stihiskas nelaimes rezultātā, Pakalpojuma lietotāja vai 

trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, avārijas gadījumā, kā arī, lai veiktu 

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

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai  izmantojamām iekārtām un tīkliem, kas atrodas 

Pakalpojuma lietotāja atbildības robežā saskaņā ar 2.1.punktā minēto aktu,  
3.3.6. Pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma 

apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas Līgumā noteiktajā kārtībā; 

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

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

pārkāpuma un tā radīto seku novēršanas brīdim. 

3.4. Izdevumus, kas rodas Piegādātājam, pārtraucot un atjaunojot pārtraukto pakalpojumu 
3.3.5.-3.3.8.apakšpunktos atrunātajos gadījumos un 3.3.4.apakšpunkta daļā par bojājumu 

novēršanu saistībā ar Pakalpojuma lietotāja pieļauto vainu,  sedz Pakalpojuma lietotājs pirms 

pakalpojuma atjaunošanas uz atsevišķa Piegādātāja rēķina pamata, tādā pašā kārtībā 
Piegādātājs sedz  arī zaudējumus, kas Piegādātājam ir radušies sakarā ar Pakalpojuma lietotāja 

pieļauto pārkāpumu, kura dēļ pakalpojuma sniegšana ir tikusi pārtraukta.  

 

4. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība: 
4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas puses un ir spēkā līdz Pakalpojuma 

lietotājs izpilda visus Līguma 1.2.1.-1.2.3.apakšpunktos atrunātos pienākumus un noslēdz ar 

Piegādātāju līgumu centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.  
4.2. Līgums atzīstams par spēku zaudējušu ar nākamo dienu, kad  

4.2.1. Pakalpojuma lietotājam tiek izbeigtas īpašuma tiesības uz Līguma 1.1.punktā norādīto 

nekustamo īpašumu, ja Pakalpojuma lietotājs ir nokārtojis no šī Līguma izrietošās saistības ar 

Piegādātāju; 
4.2.2. Pakalpojuma lietotājs 1.2.punktā noteiktajā termiņā nav izpildījis kaut vienu Līguma 

1.2.1.-1.2.3.apakšpunktos atrunāto pienākumu. 

4.3. Ja Līgums zaudē spēku saskaņā ar 4.2.1.apakšpunktu, Pakalpojuma lietotājam nenokārtojot 
saistības pret Piegādātāju  uz īpašuma tiesību izbeigšanas dienu vai saskaņā ar 

4.2.2.apakšpunktu, Līgums ir spēkā līdz Pakalpojuma lietotāja saistību izpildes brīdim,  ar 

4.2.punktā norādītā termiņa iestāšanos atbrīvojot Piegādātāju no šajā Līgumā pielīgto 
pienākumu izpildes attiecībā pret Pakalpojuma lietotāju.  

 

5. Privātuma atruna 

5.1. Šī līguma darbības gaitā Piegādātājs no Pakalpojuma lietotāja iegūst personas datus 
(turpmāk - Dati) un veic to apstrādi. Dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai 

identificētu indivīdu. Piegādātājs veic atbilstošus pasākumus, lai Dati vienmēr būtu drošībā un 

šo datu izmantošanu notiktu vienīgi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
 

Personas datu kategorijas Nolūks un juridiskais pamats 

Vārds, uzvārds, personas kods, 

kontaktinformācija, maksājumu informācija 
(konts, veiktie maksājumi u.c). 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 

izpilde, kā arī maksājumu administrēšana. 

Dati, kas attiecas uz personas saņemto 

pakalpojumu, piemēram, patērētā ūdens 

daudzums, ūdensskaitītāja stāvoklis un 
rādījumi. 

Līgumā noslēgšana, uzņemto saistību 

izpilde, kā arī maksājumu administrēšana. 



Personas īpašuma tiesības apliecinoši dati.  Līguma noslēgšana un tajā uzņemto 
saistību izpilde. 

 

5.2. Piegādātājs apstrādā Datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: a) spēkā ir 

līgums; b) Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie tika saņemti c) kamēr Piegādātājam 
pastāv juridisks pienākums Datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, 

izrakstītie rēķini glabājami 5 gadus) d) ir spēkā Pakalpojuma lietotāja piekrišana attiecīgai Datu 

apstrādei. Pēc tam kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, attiecīgie personas dati tiek 

dzēsti. 
5.3. Datu saņēmēju kategorijas - Piegādātājs un tā darbinieki, atsevišķos gadījumos, dati var 

tikt nodoti likumā paredzētām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, likumā noteiktā 

kārtībā un apjomā. 
5.4. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos lūgt Datu dzēšanu vai labošanu, kā arī iebilst pret apstrādi, iesniegt 

sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  

6. Citi noteikumi 

6.1. Gadījumos, ja Piegādātājam ir kļuvis nepieciešams pārtraukt ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu, Piegādātājs vispirms brīdina par to Pakalpojuma lietotāju: 

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

6.1.2. nebrīdinot 3.3.3.apakšpunktā un 4.3.punktā atrunātajā gadījumā, kā arī ja tiek konstatēts 

3.2.9.apakšpunkta, 3.2.10. apakšpunkta pārkāpums; 
6.1.3. tiklīdz ir iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā  darba dienā plkst.8.00 Līguma 3.3.4.punktā 

atrunātajā gadījumā, izņemot plānotos remontdarbus;  

6.1.4. 10 dienas iepriekš Līguma 3.3.5.-3.3.7.apakšpunktos atrunātajos gadījumos.  
6.2. Piegādātājs saziņai ar Pakalpojuma lietotāju izmanto Pakalpojuma lietotāja šajā Līgumā 

norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņa norādītā 

kontaktinformācija nodrošina savlaicīgu informācijas sniegšanu visos šajā Līgumā atrunātajos 

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

sekojošā kārtībā:  

6.3.1. par rēķinā norādītās summas nesamaksāšanu rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā, 
Pakalpojuma lietotājs maksā Piegādātājam nokavējuma naudu 0.5% no nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda tiek aprēķināta  līdz nokavētā 

maksājuma pilnīgai samaksai. Ja Piegādātājs ir sācis aprēķināt nokavējuma naudu, jebkurš 

Pakalpojuma lietotāja vēlāk veiktais maksājums no sākuma tiek ieskaitīts nokavējuma naudas 
dzēšanai un tikai pēc tam atlikusī summa, ja tāda ir, tiek novirzīta pamatparāda dzēšanai.  

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

3.2.6.apakšpunktu) pārkāpumu, Piegādātājs par katru konstatēto gadījumu ir tiesīgs piemērot 
vienreizēju līgumsodu līdz 100.00 EUR apmērā, izvērtējot pieļautā pārkāpuma smagumu.  Par 

vienu un to pašu(iepriekš konstatētu un noteiktā laikā nenovērstu)  pārkāpumu atkārtotu 

līgumsodu nepiemēro. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no neizpildītā 
pienākuma pienācīgas izpildes.  Līgumsodu nepiemēro par pieļauto pārkāpumu, par kuru tika 

aprēķināta kompensācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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

Puses risina  savstarpēju pārrunu ceļā. Pārrunu rezultātā panākto risinājumu Puses nostiprina 
savstarpēji noslēgtajā vienošanās, kura līdz strīda atrisināšanai attiecīgā jautājumā aizvieto 

Līguma saistošu regulējumu. Puses šī punkta kārtībā var vienoties par jebkuru jautājumu, 

izņemot gadījumus, kurus regulē normatīvie akti, kā arī ar vienošanos nav samazināms 
6.3.1.apakšpunkta kārtībā veiktais nokavējuma naudas aprēķins.  

6.5. Savstarpēju pārrunu ceļā neatrasinātus strīdus puses nodod izskatīšanai vispārējās 

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

viens glabājas pie Pakalpojuma lietotāja otrs pie Piegādātāja.  

 



Piegādātājs:       Pakalpojuma lietotājs: tālr.: 
___________________ 

SIA ”Mārupes komunālie pakalpojumi”                                                              e-pasts: 

_____________________  

Valdes loceklis 

 

Ivars Punculis ___________________        

__________________________________ 
                                                (paraksts)                    (paraksts)        

(vārds, uzvārds) 
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