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KOPSAVILKUMS 
Par Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā 

dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 

saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra 

noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās 

ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu” 

 

Pārbaudes lieta ierosināta pēc tiesībsarga iniciatīvas. 

No 2013.gada nogales (novembris, decembris) līdz pat šim brīdim tiek 

saņemti gan individuāli, gan kolektīvi personu iesniegumi/sūdzības, elektroniskās 

vēstules, telefona zvani, uzklausīti cilvēku viedokļi konsultāciju laikos – kopā no 203 

personām
1
 par grozījumiem

2
 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumos 

Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās 

par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk - MK 

Noteikumi Nr.1013), mainot līdzšinējo apmaksas kārtību par saņemtajiem 

pakalpojumiem.  

Ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.817, ir veikti 

grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1013, proti, MK Noteikumu Nr.1013 

17.4.punkts (turpmāk tekstā arī – apstrīdamā norma) paredz, ka par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju, kā par pakalpojumu, kas nav mērāms vai 

kura patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu veic atbilstoši atsevišķo 

īpašumu skaitam. (..).  

Iepriekš spēkā esošā redakcija noteica, ka par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un asenizāciju, kā par pakalpojumu, kas nav mērāms vai kura 

patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, 

aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, sadalot summu, kas 

veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nomnieku veikto 

maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma (..).  

 

 

Konstatētais: 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 6.punktu, atkritumu 

radītājs ir ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus 

(sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi (..). Tādējādi, ja 

par maksājuma kritēriju tiek paredzēts dzīvokļa īpašums, tas ir pretrunā Atkritumu 

apsaimniekošanas likumam, jo atkritumus rada persona, nevis dzīvokļa īpašums. 

Izvērtējot Ekonomikas ministrijas sniegtos skaidrojumus un argumentāciju par 

normas atbilstību samērīgumam un taisnīguma principam, secināms, ka šobrīd spēkā 

esošā regulējuma ietvaros, pretstatā Ministrijas norādītajam, saskatāms Satversmē 

                                                           
1
 Sūdzības Tiesībsarga birojā tiek saņemtas joprojām, to skaits turpina pieaugt. 

2
 Ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.817, ir veikti grozījumi 2008.gada 

9.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 



garantēto pamattiesību pārkāpums, proti, tiesību uz īpašumu un tiesiskās 

vienlīdzības, kas vērtējams Satversmes 105.panta un 91.panta tvērumā. 

Iepriekš spēkā esošais regulējums, kas noteica maksu par pakalpojumu, kuri 

nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, proporcionāli 

dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, bija taisnīgāks un tik būtiski neierobežoja 

personu tiesības uz īpašumu un neradīja atšķirīgu attieksmi.  

Tiesībsargs aicina Ministru kabinetu līdz 2014.gada 1.jūnijam atcelt: 

- 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā 

dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.punktu
3
; 

- Ņemot vērā, ka identiska norma iekļauta arī Ministru kabineta 2006.gada 

12.decembra noteikumos Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un 

izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu”, atceļams arī to 12.2.punkts
4
. 

 

 

 

 

                                                           
3
 17.4. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju – atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. 

Ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, aprēķinu veic 

atbilstoši līguma nosacījumiem; 
4
 12.2. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju – atbilstoši dzīvojamās mājas telpu un 

telpu grupu (dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu) skaitam. 


