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LABS DZĪVOKLIS – PA LĒTO?
Nekustamā īpašuma izsoļu priekšrocības un 
trūkumi: kā piedalīties un nezaudēt? 10.–11. lpp.

LEĢIONELLAS NEATKĀPJAS!
Kā sevi pasargāt no ūdensvados mītošās 
bīstamās baktērijas? 8.–9. lpp.



Lepojamies ar paveikto 

Māja Admirāļu ielā 22 Bolderājā pirms pārvald-
nieka maiņas tika uzskatīta par vienu no bries-
mīgākajām rajonā. Kā nu ne? Tā katru sagaidīja 
ar atslēgtu apkuri,  izsistiem logiem, daudziem 
izlaupītiem un pamestiem dzīvokļiem un dzērāju 
midzeņiem, kas bija ieperinājušies mājā.

Patlaban – 2019. – gadā daudzdzīvokļu māja ir 
ievērojami labākā kārtībā. Aktīvie mājas iedzīvotā-
ji sava pārvaldnieka vadībā pa etapiem veic mājas 
remontdarbus: ir nomainītas iekšējās komunikāci-
jas, salabots jumts, nomainīti logi un durvis, sa-
vesta kārtībā mājas kopējā elektroapgādes sistēma 
un apgaismojums, izremontēti kāpņu laukumiņi.

– Šī bija viena no pirmajām mājām, kuru mēs 
pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas pār-
ņēmām pārvaldīšanā, – stāsta akciju sabiedrības 
Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs 
Igors Trubko. – Māju Admirāļu ielā 22 mēs ap-
saimniekojam jau 13 gadus un esam apmierināti 
par paveikto. 

Operativitāte un individuāla 
pieeja

Privātais apsaimniekošanas uzņēmums AS Rī-
gas namu apsaimniekotājs darbojas jau kopš 2006. 
gada un patlaban apsaimnieko 230 mājas Rīgā un tās 
apkaimē. Par galveno darbības principu uzņēmumā 
uzskata individuālu pieeju katras mājas vajadzībām. 
Visbiežāk to māju iedzīvotāji, kuri nav apmieri-
nāti ar savu esošo apsaimniekošanas uzņēmumu, 
paši atrod ceļu pie Rīgas namu apsaimniekotāja. 

– Pašlaik mēs pirmo reizi esam saskārušies ar 
lielu Bolderājas un Daugavgrīvas dzīvokļu īpaš-
nieku interesi, – stāsta Igors Trubko. – Beidza-
mā pusotra gada laikā šajā rajonā esam pārņē-
muši piecas lielas mājas, vēl dažas ir pāriešanas 
procesā. 

Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāju interesi 
Igors Trubko skaidro ar to, ka cilvēki ir ieraudzījuši 
un novērtējuši darbu, ko jau pārņemtajās mājās ir 
paveicis uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs.

– Piemēram, māju Lemešu ielā 17 Bolderājā 
pārņēmām ar lielu problēmu – milzīgiem ūdens 
zudumiem. Tagad mājas aktīvisti ar Rīgas namu 
apsaimniekotāja atbalstu ūdens zudumu problēmu 
ir uzveikuši. Ūdens zudumi šajā 90 dzīvokļu mājā 
ir 3 kubikmetri mēnesī.

Par vēl vienu uzņēmuma pozitīvu iezīmi Igors 
Trubko uzskata labi organizēto komunikāciju ar 
klientiem – dzīvokļu īpašniekiem. Uz iedzīvotāju 
zvaniem atbild dispečeru dienesta darbinieki, kuri 
strādā līdzās tehniskajai, juridiskajai un fi nanšu 
nodaļai. Tas dispečeriem ļauj operatīvi klienta jau-
tājumu nodot tālāk atbildīgajai nodaļai.

Vispirms – remonts, 
pēc tam – apmaksa

Par to, kā tiek plānoti un veikti remontdarbi 
mājās Daugavgrīvā un Bolderājā, stāsta uzņēmu-

ma Rīgas namu apsaimniekotājs galvenā inženiere 
Viktorija Kurajeva.

– Ja jau esam sākuši runāt par ēku Admirāļu 
ielā 22, tad izstāstīšu, kā plānojām un organi-
zējām remontus šajā objektā. Izrādījās, pēc pār-
nākšanas mūsu apsaimniekošanā mājai vispār 
nebija uzkrājumu plānotajiem remontdarbiem. 
Droši vien nekāda plāna nebija bijis, jo mājai 
jumts bija katastrofālā stāvoklī, to vajadzēja 
remontēt nekavējoties. Tā arī izdarījām un ie-
dzīvotājiem devām iespēju norēķināties pēc iz-
veidota grafika.

Pēc šāda principa tika nomainīti logi kāpņu 
telpās un veikti citi remonti. Varētu šķist, ka 
iedzīvotāji remontiem ir iztērējuši milzu naudu, 
jo bez jau nosauktajiem darbiem šo 13 gadu 
laikā, kamēr māju apsaimnieko Rīgas namu ap-
saimniekotājs, iedzīvotāji ir nomainījuši visus 
45 mājas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvva-
dus. Attiecībā uz remontdarbu uzkrājuma fonda 
veidošanu jāuzteic dzīvokļu īpašnieku pārdo-
mātā politika – ziemas sezonā, kad maksājumi 
apkures dēļ ir lieli, cilvēki krāj 15 centus, bet 
mēnešos bez apkures atļaujas vairāk – 30 centus 
par vienu dzīvokļa lietderīgās platības kvadrāt-
metru. Naudas pietiek visam. 

Pusi no remonta izmaksām 
sedz pašvaldība

Kā otru pozitīvo piemēru Viktorija Kurajeva no-
sauc māju Lemešu ielā 17 Bolderājā, kuras aktīvs 
ļoti produktīvi sadarbojas ar apsaimniekotāju. Vai-
rāku gadu laikā ir padarīts ārkārtīgi daudz: nomai-
nīti ūdensapgādes sistēmas guļvadi un stāvvadi, 
izremontētas starppaneļu šuves, uzstādīts energo-
efektīvs apgaismojums, no jauna izveidota pamatu 
aizsargapmale un kāpņu telpās veikts kosmētiskais 
remonts. 

– Šī 90 dzīvokļu piecstāvu ēka kalpo par pa-
raugu visām apkārtējām mājām, – uzskata uz-
ņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs galvenā 
inženiere. Nemaz tik ilgs laiks nepagāja, kad jau 
2018. gadā ar lūgumu palīdzēt nomainīt apsaim-
niekošanas uzņēmumu pie mums vērsās kaimiņu 
mājas Lemešu ielā 15 un Lemešu ielā 19. Pirmais 
uzdevums šajās mājās bija skaitītāju nomaiņa, 
kas tagad jau ir veiksmīgi paveikta. Īpaši jāat-
zīmē mājas Lemešu ielā 15 dzīvokļu īpašnieku 
aktivitāte. Pateicoties viņu organizētībai, mums 
izdevās karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu 
nomaiņas projektam piesaistīt Rīgas domes līdz-
fi nansējumu 50% apmērā. Mājas Lemešu ielā 17 
dzīvokļu īpašnieki no Rīgas domes saņēma līdzfi -
nansējumu starppaneļu šuvju remontdarbiem un 
pilsētas ūdensapgādes tranzīta caurules remon-
tam mājām Lemešu ielā 13,17 un 19.

Ne tikai remontē, 
bet arī novērš bīstamību

– Runājot par remontdarbiem Bolderājā un 
Daugavgrīvā, nevaru nepieminēt jaunākos objek-
tus, ko apsaimniekojam, – mājas Gobas ielā 16 un 
31 un Stagaru ielu 4. 

Piemēram, dzīvokļu īpašnieki Gobas ielā 16 jau 
ir pieņēmuši lēmumu par ūdensapgādes sistēmas 
apakšējās sadales nomaiņu. Rīgas namu apsaim-
niekotājs par šo remontu dzīvokļu īpašniekiem 
ļaus norēķināties pēc iepriekš apstiprināta grafi ka, 
jo māja vēl nav izveidojusi savu uzkrājuma fondu. 
Drīz pēc šo darbu pabeigšanas iedzīvotāji grasās 
mainīt stāvvadus un visos dzīvokļos uzstādīt indi-
viduālos vienotas klases ūdens patēriņa skaitītājus 
ar elektronisko nolasīšanas sistēmu.

Atbilstoši iedzīvotāju lūgumam cenšamies re-
aģēt cik iespējams ātri. Piemēram, mājā Stagaru 
ielā 4 gandrīz uzreiz pēc pārnākšanas jau mainām 
katastrofālā stāvoklī esošās lietus ūdens notekas 
un no jauna ierīkojam apgaismojumu pagrabā. 
Izrādījās, ka līdz šim mājas siltummezgls nebija 
apgaismots, tur zem sprieguma karājās kaili vadi. 
Paldies Dievam, ka visi ir dzīvi, bet, kā iepriekšē-
jais apsaimniekotājs varēja pieļaut šādu nolaidību, 
nav saprotams.

Kā nepārmaksāt 
par atkritumu izvešanu? 

Pirmais speciālists, kura pienākums ir risināt 
jebkuru Bolderājas un Daugavgrīvas māju dzīvokļu 
īpašnieku jautājumu, ir pārvaldniece Inese Tunne. 
Reizēm viņai nākas nopūlēties ar šķietami neatri-
sināmu jautājumu. 

– Sākot apsaimniekot mājas Gobas ielā 16, 31 
un Stagaru ielā 4, secinājām, ka pagalmā atrodas 

Marina MATROŅINA
Pilsētā valda pieņēmums, ka Daugavgrīva un Bolderāja nav tie prog-
resīvākie pilsētas rajoni, tomēr tieši komunālo jautājumu kārtošanā 
šo apkaimju iedzīvotāji ir aktivizējušies – viņi meklē un atrod vei-
dus, kā samazināt maksu par apsaimniekošanu, panāk, ka mājas tiek 
remontētas, un cīnās ar milzīgajiem ūdens zudumiem.

Iedzīvotāji paši izvēlas apsaimniekošanas uzņēmumu, kurā prot cīnīties Iedzīvotāji paši izvēlas apsaimniekošanas uzņēmumu, kurā prot cīnīties 
ar parādniekiem, ātri organizē remontdarbus un ekonomē dzīvokļu īpašnieku naudu.ar parādniekiem, ātri organizē remontdarbus un ekonomē dzīvokļu īpašnieku naudu.
Galvenais – šis apsaimmniekotājs Daugavgrīvā un Bolderājā strādā jau 13 gadus, Galvenais – šis apsaimmniekotājs Daugavgrīvā un Bolderājā strādā jau 13 gadus, 
viņa mājas tur ir vislabākās.viņa mājas tur ir vislabākās.

DAUGAVGRĪVA UN BOLDERĀJA: 
DZĪVOT LABĀK IR IESPĒJAMS

Turpinājums 4.-5. lpp.

Viktorija Kurajeva, Rīgas namu apsaimniekotāja 
galvenā inženiere

Igors Trubko, Rīgas namu apsaimniekotāja valdes 
priekšsēdētājs

Inese Tunne, Rīgas namu apsaimniekotāja 
speciāliste
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Veselības centrā 4, Krišjāņa Barona ielā 117

Bolderājas poliklīnikā, Kapteiņu ielā 7

Rīgas domes Labklājības departamentā, 

Baznīcas ielā 19/23

Rīgas sociālā dienesta

Teritoriālajā centrā Avoti, Avotu ielā 31, k-2

Teritoriālajā centrā Ķengaraga krasts, 

Lomonosova ielā 1, k-19

Teritoriālajā centrā Vidzeme, 

Vidrižu ielā 3, Brīvības gatvē 266

Teritoriālajā centrā Purvciems, Ieriķu ielā 2b

Teritoriālajā centrā Pļavnieki, Salnas ielā 2 

Teritoriālajā centrā Āgenskalns, 

Ed. Smiļģa ielā 46, Ziepju ielā 13

Teritoriālajā centrā Dzirciems, Baldones ielā 2

Teritoriālajā centrā Ziemeļi, Hanzas ielā 7

Kultūras centrā Imanta, Anniņmuižas bulvārī 29

Kultūras centrā Iļģuciems, Lidoņu ielā 27, k-2

Rīgas namu apsaimniekotāja fi liālēs:

Gogoļa ielā 5, Rīgā

Daugavas ielā 1, Salaspilī

Rīgas namu pārvaldnieka iecirkņos un nodaļās

Jūrmalā, Skolas ielā 50, Jūrmalas apsaimniekotāju 

asociācĳ as birojā 

Jūrmalā, Raiņa ielā 110, aptiekā

Jūrmalā, Nometņu ielā 10, aptiekā

Nākamo „Darīsim Kopā!” numuru 
gaidiet 12. decembrī

AVĪZI BEZ MAKSAS 
VAR SAŅEMT:

Avīze 
„Darīsim 
Kopā!”
Izdevējs: 

SIA „EGO projekts”
Reģistrācijas numurs: 000703294
Tālrunis: 29172377

Reklāmas nodaļa: 29147618
http://www.kopaa.lv
E-pasts: info@kopaa.lv
Rīga, Gogoļa iela 5, LV-1011
Iznāk sadarbībā ar Rīgas 
apsaimniekotāju asociāciju
Iespiests: SIA „Poligrāfijas grupa 
Mūkusala”

Tirāža: 20 000

Kāpēc man tas vajadzīgs? Kur iegā-
dāties? Kā uzstādīt? Cik detektoru man 
ir nepieciešams? Vai detektors obligā-
ti jāuzstāda pie griestiem? Cik ilgi tas 
ir derīgs bez bateriju nomaiņas? Tie 
ir tikai nedaudzi no jautājumiem, kas 
interesē iedzīvotājus, tāpēc, sākot no 
2. decembra, katru dienu  no plkst. 
14.30 līdz 18.30 visiem interesentiem 
tiks sniegta iespēja saņemt konsultāci-
ju klātienē. 2. decembrī, tieši 30 die-

nas pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības 
noteikumu prasība, kas noteic, ka vi-
sos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu 
detektoriem, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvie-
nu iedzīvotāju, kuram ir jautājumi par 
ugunsdrošību un dūmu detektoriem, 
doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un 
posteņiem visā Latvijā, kā arī uz Uguns-
drošības un civilās aizsardzības koledžu 
un saņemt konsultāciju.

Rīdziniekiem bezmaksas konsul-
tācijas tiks sniegtas Maskavas ielā 3, 
Jaunpils ielā 13, Matīsa ielā 11, Slokas 
ielā 66, Vijciema ielā 1, Tvaika ielā 7, 
Krustpils ielā 10 un Hanzas ielā 5. Kon-
sultācija notiks arī Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības koledžā Ķengaraga 
ielā 3/1. K

UGUNSDZĒSĒJI 
IEDZĪVOTĀJUS AICINA 
UZ KONSULTĀCIJĀM!

2020. gada 1. janvārī saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto katrā dzīvoklī jābūt dūmu detektoram. 30 die-
nas pirms šī datuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) darbinieki sniegs bezmaksas konsultā-
cijas visā Latvijas teritorijā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir gatavi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir gatavi 
izstāstīt par pareizu dūmu detektoru uzstādīšanu izstāstīt par pareizu dūmu detektoru uzstādīšanu 
un parādīs tos darbībā!un parādīs tos darbībā!

Iegādājoties dūmu detektoru, 
jāpārliecinās, vai aparātam ir 
CE marķējums un vai tas at-
bilst Eiropas standartam EN 
14604, jo tikai atbilstība šim 
standartam ļauj ierīci lietot 
Eiropas Savienībā.

Speciālisti rekomendē izvēlē-
ties tādus detektoru modeļus, 
kuru korpusā iebūvēta lampi-
ņa, kura ieslēdzas vienlaicīgi 
ar skaņas signālu. Šī lampiņa 
var nodrošināt kaut vai ne-
lielu gaismu situācijā, ja aiz-
degšanās gadījumā mājā  būs 
sabojāta elektroapgāde.

K 3Drošība



kopējais atkritumu konteineru laukums, kurā sa-
vus atkritumus samet visi apkārtējo māju iedzīvo-
tāji.  Pieļauju, ka daži no kaimiņiem vispār nekad 
nav maksājuši par atkritumu izvešanu, jo savus 
atkritumus veiksmīgi izmētājuši pa kaimiņu kon-
teineriem, – pārdomās dalās Inese Tunne. – Ta-
gad mūsu lielākais izaicinājums ir savest kārtībā 
šo atkritumu laukumu un panākt taisnīgu maksas 
sadali starp visu māju iedzīvotājiem. Katrai mājai 
ir jābūt saviem konteineriem, kuru skaits atbilst 
mājas lielumam. 

Pārvaldnieces uzdevums ir apsekot individuālo 
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus dzīvokļos mā-
jās, kurās ir lieli ūdens zudumi. 

– Šādu pārbaudi mēs veicām mājā Gobas 
ielā 16 un Gobas ielā 31. Protams, atklājām arī 
pārkāpumus – dažos dzīvokļos uzskaites mēra-
parāti bija bojāti, citos – liela nesakritība starp 
rādījumiem. Savukārt mājā Stagaru ielā 4 ūdens 
skaitītāju pārbaudēs ļoti aktīvi iesaistās mājas 
valdes locekļi. 

Darbs ar parādniekiem

Daudzu māju dzīvokļu īpašnieki vēlas, lai viņu 
pārvaldnieks pēc iespējas ātrāk sāktu darbu ar pa-
rādniekiem, jo baidās no parādu uzkrāšanās mājā. 
Par to, kā ir izveidota sistēma darbam ar parād-
niekiem, stāsta uzņēmuma Rīgas namu apsaimnie-
kotājs juridiskās nodaļas vadītāja Olga Fjodorova:

– Ja uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs 
klients par pakalpojumiem nav maksājis divus–trīs 
mēnešus, ar viņu tiek sākts darbs. Vispirms viņu 
informējam portālā www.ipasniekiem.lv, ja viņš 
ir reģistrējies kā portāla lietotājs, un veicam atzīmi 
uz rēķina. Aicinām nemaksātāju ierasties apsaim-
niekošanas uzņēmumā un izveidot parāda nomak-
sas grafi ku. Ja cilvēks reaģē, izveido grafi ku un to 
ievēro, mēs pilnībā atceļam nokavējuma naudas 
uzskatīšanu.

– Uz cik ilgu termiņu cilvēkam tiek ļauts 
izveidot grafi ku?

– Sākumā mēs izveidojam parāda atmaksas 
grafi ku ar termiņu līdz diviem gadiem. Ja neveiks-
mīgu apstākļu sakritības dēļ cilvēkam nav pa spē-
kam katru mēnesi atmaksāt pa 50 eiro no soda, 
atļaujam izveidot grafi ku arī ar mazāku ikmēneša 
atmaksas summu. Piedāvājam iespēju grafi ku arī 
pagarināt.  

– Kas notiek ar tiem parādniekiem, kuri 
jūsu uzaicinājumu ignorē?

– Ja dzīvokļa īpašnieks mēneša laikā neierodas 
Rīgas namu apsaimniekotājā, lai izveidotu parā-
da atmaksas grafi ku, mēs sūtām viņam rakstisku 
pirmstiesas brīdinājumu un dodam vienu mēnesi 
parāda summas nomaksai. Arī šī mēneša laikā dzī-
vokļa īpašniekam ir tiesības atnākt pie apsaimnie-
kotāja un izveidot grafi ku pakāpeniskai parāda at-
maksai. Vēlos uzsvērt – ja cilvēks izrāda cenšanos 
samaksāt parādu kaut vai nelielām summām, mēs 
tiesā nevēršamies. Pilnīgi cits risinājums ir tad, ja 
parādnieks nereaģē un saistības nekārto. Tad mēs 
vēršamies tiesā.  

– Cik ilgā laikā tiesa pieņem spriedumu 
par parāda piedziņu?

– Ja lieta tiek skatīta kā maza apmēra prasība, 
tad tiesa prasības pieteikumu un tam pievienoto 
dokumentu norakstus nosūta atbildētājam, nosa-
kot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai termi-
ņu – 30 dienas. Ja parādnieks neatbild vai arī pie-
krīt parāda summai, tad lieta tiek izskatīta viena 
mēneša laikā. Savukārt, ja cilvēks sodam nepiekrīt 
vai arī ir uzaudzējis lielāku parāda summu, kādu 
pieļauj maza apmēra prasījums, lieta tiek skatīta 
kā parasta prasība. Tad jārēķinās, ka līdz spriedu-
ma pasludināšanai var paiet pusgads līdz gads. 

– Sakiet atklāti, vai cilvēki reaģē uz ap-
saimniekotāja rakstveida brīdinājumiem? 

–Jā, daudzi izveido grafi kus vai arī telefoniski 
informē par summām, kuras iemaksājuši parāda 
nomaksai. Tikai ar solījumiem vien ir par maz. Ja 
cilvēks ir solījis, mēs to atzīmējam un arī veicam 
kontroli, kā sokas ar solījumu izpildi. 

– Ir pieņemts uzskatīt, ka Daugavgrīvas 
un Bolderājas iedzīvotāji nav sevišķi discipli-
nēti maksātāji. Ko saka jūsu pieredze?

– Gribat ticiet, gribat neticiet, bet Daugavgrī-
vas un Bolderājas iedzīvotāji neatšķiras no pārē-
jiem mūsu klientiem. Maksāšanas disciplīna šajās 
mājās ir 94–96%. 

– Vai Rīgas namu apsaimniekotājs ir ga-
tavs pārņemt māju ar lielu parādu, un kā jūs 
rīkojaties ar iepriekšējā pārvaldnieka uzau-
dzēto parādu?

– Ja māja pie mums pārnāk ar lielu parādu, tad 
vispirms mēs cenšamies vienoties ar iepriekšējo 
pārvaldnieku par parāda pārņemšanu. Ja tas nav 
iespējams, tad saskaņā ar likumā noteikto sūdzam 
tiesā iepriekšējo pārvaldnieku par mājas lietu un 
saistību nodošanu piespiedu kārtā. Pēc tam, kad 
esam ieguvuši tiesības parādu piedzīt, sākam strā-
dāt ar parādniekiem. 

– Kas notiek ar dzīvokļu īpašnieku uzkrā-
to naudu, kad tā nonāk pie Rīgas namu ap-
saimniekotāja?

– Likums noteic, ka iepriekšējam pārvaldnie-
kam ir pienākums iedzīvotāju samaksāto uzkrā-
jumu naudu un citas lietas un saistības nodot 
jaunajam pārvaldniekam. Uzkrājumu nauda taču 
nepieder pārvaldniekam, viņš tikai ir apņēmies 
to glabāt savā kontā. Pieņemot lēmumu par ap-
saimniekotāja maiņu, dzīvokļu īpašnieki var izlemt 
uzkrājumu fondu glabāt paši. Savukārt, ja tas ir 
uzticēts mums, bet iepriekšējais pārvaldnieks ka-
vējas ar naudas atdošanu, mēs vēršamies pret viņu 
tiesā. 

Kā uz remontdarbu 
rēķina ietaupīt desmitiem 
tūkstošus? 

Ne tik sen Rīgas namu apsaimniekotājs pārņē-
ma mājas Lemešu ielā 2A pārvaldīšanu. Pēc mājas 
tehniskā apsekojuma izrādījās, ka visas konstruk-
cijas mājā vairāk vai mazāk ir bojātas. Apsaimnie-
kotājam radās sarežģīta dilemma: no vienas pu-
ses – mājai bija nepieciešams tūlītējs neatliekams 
remonts, no otras – kur rast līdzekļus? Pēc kopīgas 
viedokļu apmaiņas starp Rīgas namu apsaimnie-
kotāja speciālistiem un dzīvokļu īpašniekiem tika 
pieņemts lēmums ar pilnu renovācijas projektu 
startēt Altum programmā ar iespēju saņemt līdz-
fi nansējumu 50% apmērā no Eiropas Savienības 
fondiem. Šāds risinājums dzīvokļu īpašniekiem 
fi nansiāli būtu pieņemams, jo ļautu ietaupīt des-
mitiem tūkstošus eiro. 

– Māja Lemešu ielā 2A ir neliela koka būve 
ar centrālapkuri, – stāsta uzņēmuma Rīgas namu 
apsaimniekotājs attīstības nodaļas vadītājs Alek-
sandrs Sakovskis. – Saskaņā ar energoaudito-
ra atskaiti mājas apsildē patlaban tiek patērēti 
133 kWh uz 1 kv.m. Pēc pilnas mājas renovācijas 
siltumenerģijas patēriņš šajā objektā samazinā-
sies līdz 71 kWh/kv.m. Ekonomija – gandrīz divas 
reizes. 

– Paradokss, un ne jau tikai mājā Lemešu 
ielā 2A, taču likumsakarība ir šāda – jo slik-
tākā stāvoklī ir māja, jo lielāku labumu tā 
gūst no renovācijas uz siltumenerģijas eko-
nomijas rēķina, turklāt par remontdarbiem 
iedzīvotājiem jāmaksā puse no to kopējām 
izmaksām. 

– Mēs novērojam jaunu tendenci, – pārdomās 
dalās Aleksandrs Sakovskis. – Tieši beidzamajā 
laikā daudzas nelielas mājas, kurām ir tādas vai 
citādas problēmas, ir gatavas renovācijai. Visbie-

žāk tas notiek pēc tam, kad māja jau ir saņēmusi 
pilsētas būvvaldes brīdinājumu par pirmsavārijas 
stāvokli.

– Ko tas nozīmē iedzīvotājiem?
– Iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka pastāv risks. Ne 

tikai tas, ka, neko nedarot, viņi saņems būvvaldes 
priekšrakstu par mājas ekspluatācijas pārtraukša-
nu. Vienkāršiem vārdiem tas nozīmē, ka vajadzēs 
atbrīvot dzīvokļus bez citas apdzīvojamās platības 
ierādīšanas. Turklāt pastāv arī reāli draudi – at-
cerēsimies nesenu pagātni un māju Lāčplēša ielā 
123B, kur tik tiešām iebruka bēniņu pārsegums. 
Par laimi, neviens necieta. 

– Nav apstrīdams, ka iedzīvotājiem jāiz-
manto iespēja remontdarbus veikt par pus-
cenu, bet kur ir garantija, ka viņiem būs pa 
spēkam samaksāt nepieciešamo pusi? 

– Par to ir parūpējušies likumdevēji. Pēc re-
novācijas projekta saskaņošanas būvvaldē tiek 
izveidota provizoriska darbu izmaksu tāme, 
kuru pārbauda Altum speciālisti. Viņu uzdevums 
ir pārliecināties, ka renovācijas darbu izmaksas 
uz ietaupītās siltumenerģijas rēķina atmaksāsies 
periodā līdz 30 gadiem. Tikai tad, ja būs sasnieg-
ta šī prasība, projekts tiks apstiprināts. Iedzīvo-
tājiem tas nozīmē – viņu vidējais gada komunālo 
pakalpojumu rēķins nepaaugstināsies, ieskaitot 
to summu, ko viņi katru mēnesi atmaksās ban-
kai par saņemto aizdevumu. Jo augstāki būs 
siltumenerģija tarifi , jo vairāk taupīs renovēto 
māju iedzīvotāji, turklāt nosiltinātai un renovētai 
mājai ir cits komforta līmenis un cita nekustamā 
īpašuma vērtība. 

Pašiem izvēlēties 
apsaimniekotāju? 
Tas ir iespējams!

Patlaban daudzu māju iedzīvotāji gribētu paši 
izvēlēties sev apsaimniekotāju, taču labā griba 
atduras pret realitāti, kas lielākoties ir neziņa un 
neprasme organizēties. Bieži dzirdam žēlošanos: 
„Mēs nezinām, kā noorganizēt balsošanu” vai 
„Mūsu mājā ir daudz īpašnieku, lielākā daļa ir 
inerti un neko negrib, tā kā nekas mums nevar 
izdoties”.

– Šiem apgalvojumiem nekādi nevaru pie-
krist, – saka Rīgas namu apsaimniekotāja attīstī-
bas nodaļas speciāliste Ilona Lūsēna. – Labākais 
piemērs tam ir Bolderājas Lielais Ķīnas mūris – 
māja Stagaru ielā 4. Mājas 15 korpusos kopā 
dzīvo 210 dzīvokļu īpašnieki. Viņi ir pierādījums 
tam, ka lēmumu par apsaimniekotāja maiņu var 
pieņemt arī ļoti lielas mājas. Šeit nav nekādu 
noslēpumu – vienkārši katrā atsevišķajā korpusā 

DAUGAVGRĪVA UN BOLDERĀJA:

SVARĪGI
Uzņēmuma Rīgas namu apsaim-
niekotājs klienti tāpat kā līdz šim 
arī turpmāk ūdens patēriņa rādī-
jumus var nodot sev ierastā vei-
dā – papīra kvīti iemetot pastkas-
tēs, kuras izvietotas katras mājas 
kāpņutelpā. Klientiem, kuri lieto in-
ternetu, joprojām darbojas portāls: 
www.ipasniekiem.lv.

Turpinājums no 2. lpp.

Olga Fjodorova, Rīgas namu apsaimniekotāja 
juridiskās nodaļas vadītāja

Ilona Lūsēna, Rīgas namu apsaimniekotāja 
attīstības nodaļas speciāliste

Aleksandrs Sakovskis, Rīgas namu apsaimniekotāja 
attīstības nodaļas vadītājs
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bija savs vecākais un kopā izveidojās liels mājas 
aktīvs. Patiesībā es apbrīnoju tos cilvēkus, kas šo 
darbu uzsāka. 

– Pieņemsim, ka māja ir nolēmusi mainīt 
pārvaldnieku. Vai obligāti ir jānodibina bied-
rība?

– Nē, biedrību dibināt nav nepieciešams. Dzī-
vokļu īpašniekiem ir jāsasauc sapulce un jāpieņem 
lēmums vai nu atsaukt iepriekšējam pārvaldnie-
kam doto pārvaldīšanas uzdevumu, vai arī pār-
ņemt mājas valdījuma tiesības no pašvaldības un 
pārvaldīšanu uzdot izvēlētajam uzņēmumam.  

– Ar ko vajadzētu sākt mājas aktīvistam, 
kurš vēlas nomainīt apsaimniekotāju?

– Vispirms aktīvists apmeklē izraudzīto uz-
ņēmumu un konsultācijā uzzina par apsaimnie-
košanas pakalpojumiem, kādus varēs saņemt.  
Potenciālais apsaimniekotājs sagatavo savu pa-
kalpojumu izmaksu piedāvājumu – mēs to saucam 
par tāmes projektu. Ja aktīvistam pirmā saruna 
šķiet pieņemama, cenšamies aprunāties ar mājas 
aktīvu, jo viena lieta cilvēkiem ir jāsaprot – pats 
no sevis nekas nenotiks, nāksies daudz runāties ar 
kaimiņiem. Ja viņi ir gatavi strādāt kopā ar mums, 
tad mans uzdevums ir  palīdzēt sagatavot kopsa-
pulci lēmuma pieņemšanai. Ja aktīvisti to vēlas, 
izlemjam sagatavot aptauju, kas ir tāda pati dzī-
vokļa īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas pro-
cedūra, tikai rakstveidā.

Mājas līdzekļus kontrolēt 
ir atļauts

Dzīvokļu īpašnieki allaž vēlas kontrolēt naudu, 
kuru ieskaita apsaimniekotāja kontā. Uzņēmumā 
Rīgas namu apsaimniekotājs ir iedibināta stingra 
kārtība, kā sadarboties ar katras mājas valdi. Pār-
valdnieks ar iedzīvotājiem saskaņo visus tēriņus, 
kā arī atskaitās par naudas izlietojumu līgumā no-
teiktajā kārtībā. 

– Dzīvokļu īpašniekiem ir vēl arī citas iespē-
jas, kā kontrolēt kopējo līdzekļu izlietojumu, – 
stāsta uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs 
finanšu direktore Taisa Štāle. – Lielākoties 
iedzīvotāji savas uzkrājumu rezerves kontro-
lēt uztic mājas valdei, taču ir arī cits variants. 
Viņi var dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību. Šī 
biedrība ar finansiālu darbību nenodarbojas, bet 
tās valde veic pilnīgu mājas līdzekļu uzraudzību 
apsaimniekotāja kontā. Pēc šāda principa rīko-
jas dzīvokļu īpašnieki no mājas Lemešu 17 un 
Lemešu 19.

Mēs palīdzam nodibināt dzīvokļu īpašnieku 
biedrības arī tajās mājās, kuras piedalās reno-
vācijas programmā. Tad biedrības kontā tiek 
pārskaitīti ne tikai līdzekļi no ES fondiem, bet 

visi finanšu resursi, kas saistīti ar renovācijas 
darbu izpildi. Šāds modelis ir mājai Lemešu 
ielā 2A. 

– Kas nodarbojas ar biedrību grāmatvedī-
bas kārtošanu?

– Šo pakalpojumu tāpat kā iepriekš veiks uzņē-
muma Rīgas namu apsaimniekotājs fi nanšu noda-
ļas darbinieki. 

– Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem būs 
jāmaksā par šo papildu pakalpojumu?

– Nē, tas neko nesadārdzinās. Tas ietilps jau 
esošajā pārvaldīšanas maksā.

– Kas notiks, ja kāds no dzīvokļu īpašnie-
kiem atteiksies maksāt par renovāciju? Vai 
parādā paliks visa biedrība?

– Sākumā visi dzīvokļu īpašnieki kā par ap-
saimniekošanas pakalpojumiem, tā par reno-
vāciju maksās uzņēmuma Rīgas namu apsaim-
niekotājs kontā. Pēc renovācijas pabeigšanas 
apsaimniekotājs veiks ikmēneša maksājumus 
biedrības kontā, kas nepieciešami darbu ap-
maksai pilnā apjomā. Mēs tāpat jau apmaksājam 

komunālo pakalpojumu sniedzēju rēķinus 100% 
apmērā, neatkarīgi no summas, ko samaksājuši 
dzīvokļu īpašnieki.

– Vai dzīvokļu īpašnieki var izvēlēties 
visu darīt paši?

– Jā, piemēram, mājā Stūrmaņu ielā 35 Bol-
derājā dzīvokļu īpašnieki visu dara paši, apsaim-
niekotājam atliek veikt administratīvos pakalpo-
jumus: kārtot grāmatvedību, izrakstīt rēķinus, 
strādāt ar parādniekiem, apmaksāt komunālos 
pakalpojumus un vest mājas lietu. 

Vēlaties dzīvot izremontētā un sa-
koptā mājā un saņemt saprotamus 
dzīvokļa rēķinus? Piesakieties uz 
konsultāciju apsaimniekošanas uzņē-
mumā Rīgas namu apsaimniekotājs, 
zvanot pa tālruni 25603289 vai 
rakstot uz elektronisko pastu: Ilona.
lusena@rna.lv. Informācija arī saitā 
rna.lv. K

 DZĪVOT LABĀK IR IESPĒJAMS

Māja Lemešu ielā 2A. Māja Lemešu ielā 2A (renovācijas projekts).

Taisa Štāle, Rīgas namu apsaimniekotāja finanšu 
direktore
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Nereģistrējama saimnie-
ciskā darbība 

Ja, gūstot ienākumu no nekusta-
mā īpašuma izīrēšanas vai iznomāša-
nas, nerodas saimnieciskās darbības 
izdevumi vai tie ir nebūtiski, fiziskajai 
personai ir tiesības nereģistrēties kā 
saimnieciskās darbības veicējam, par 
to informējot VID piecu darbadienu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas, 
pievienojot īres vai nomas līguma 
kopiju. Uz šo līgumu pamata VID re-
ģistrē nodokļu maksātājam saimnie-
ciskās darbības ienākuma noteikšanu 
atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 11. panta divpad-
smitajai daļai.

Gūtajam ienākumam no īpašuma 
piemēro 10% nodokļa likmi. Ienāku-
mam no šīs saimnieciskās darbības 
nav tiesību piemērot gada neaplieka-
mo minimumu, nodokļa atvieglojumus 
un attaisnotos izdevumus – tā noteic 
likums.

2013. gada martā LV portāls raks-
tīja, ka par īpašuma iznomāšanu vai 
izīrēšanu, nereģistrējot saimniecisko 
darbību, VID ir paziņojušas 3225 fi -
ziskas personas. Pēc sešarpus gadiem, 
šāgada 15. oktobrī, kopumā bija re-
ģistrēti 38 853 nodokļu maksātāji, 
kuri ir paziņojuši VID, ka nereģistrēs 
saimniecisko darbību un maksās 10% 
IIN likmi – informēja VID sabiedrisko 
attiecību speciāliste Kristīne Augstkal-
ne-Jaunbērziņa. Tātad sešarpus gadu 
laikā šāda nodokļa maksātāju skaits 
pieaudzis 12 reizes. 

Kas ir izīrēšana, bet kas – 
iznomāšana?

Tā kā ar terminoloģiju nedaudz pi-
namies, paskaidrosim arī to.

VID speciālisti norāda, ka nomas 
vai īres defi nīcija ir noteikta Civilliku-

mā. Noma vai īre ir līgums, ar ko viena 
puse piešķir vai apsola otrai par zinā-
mu nomas vai īres maksu kādas lietas 
lietošanu.

Izīrē privātpersonām, bet izno-
mā – juridiskām personām. Atkarībā 
no tā, ar ko ir noslēgts līgums – ar 
fizisku vai juridisku personu –, tiek 
piemērota nodokļu nomaksas kārtī-
ba. Izīrējot īpašumu fiziskai perso-
nai, nodoklis ir jāmaksā pašam iz-
īrētājam – to aprēķina par kalendāro 
gadu un iesniedz VID gada ienākumu 
deklarāciju. Aprēķinātais nodoklis jā-
samaksā budžetā likumā noteiktajā 
kārtībā. Savukārt, iznomājot īpašumu 
juridiskai personai, nodokli ieturēs iz-
maksas brīdī un budžetā to iemaksās 
nomnieks. 

Kad nevar izvēlēties mak-
sāt 10% likmi?

Maksāt IIN 10% likmi no nekustamā 
īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas 
nevar, ja tajā pašā laikā no cita ne-
kustamā īpašuma nodokļi tiek maksāti 
kādā citā nodokļu maksāšanas režīmā.

No kuras summas maksā 
10% nodokli?

No likuma izriet, ka šī nodokļa 
maksātājam (izīrētājam, ienākuma 
guvējam) jāzina tikai divas lietas: 10% 
nodoklis jāmaksā no ienākuma (īres 
naudas) un, ja izīrētājs pats samaksā 
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), 
viņš to var atskaitīt no apliekamā ienā-
kuma. Taču var arī būt, ka NĪN maksā 
īrnieks, kā ir tad?

Kā skaidro VID, IIN, piemērojot 
10% likmi, ir maksājams no visiem 
ieņēmumiem, kurus persona par sava 
nekustamā īpašuma izīrēšanu saņem 
no īrnieka. Ja NĪN maksā īrnieks, izīrē-
tājs nodokļa summu nevar atskaitīt no 
apliekamā ienākuma.

LV portāla piemērs. Fiziska persona 
no sava dzīvokļa īrniekiem saņem 250 
eiro mēnesī, gadā – 3000 eiro. Īpaš-
nieks pats samaksā nekustamā īpašu-
ma nodokli – 70 eiro gadā. Ienākuma 
guvēja (īzīrētāja, dzīvokļa īpašnieka) 
pienākums ir samaksāt IIN 293 eiro 
(3000 – 70 x 10%).

Vai komunālie maksāju-
mi veido ar nodokli ap-

liekamu ienākumu?

Skaidrojumu par komunālajiem 
maksājumiem VID iepriekš ir sniedzis 
LV portālam e-konsultācijā „Īrnieku 
komunālo pakalpojumu apmaksa un ar 
nodokli apliekamie ienākumi”.

Atkarībā no tā, kā ir noteikts īres 
līgumā, īrnieks var norēķināties pat-
stāvīgi ar pakalpojumu sniedzējiem 
vai ar izīrētāja starpniecību. Ja par 
saņemtajiem pakalpojumiem īrnieks 
tieši maksā attiecīgajam pakalpojumu 
sniedzējam vai pārvaldniekam neatka-
rīgi no tā, ar kuru personu (izīrētāju 
vai īrnieku) pakalpojumu sniedzējam ir 
noslēgts līgums, īrnieka veiktie mak-
sājumi par komunālajiem un citiem 
pakalpojumiem nav atzīstami par iz-
īrētāja ieņēmumiem.

Savukārt, ja persona par sava 
nekustamā īpašuma izīrēšanu saņem 
no īrnieka īres maksu un maksu par 
komunālajiem pakalpojumiem, saim-
nieciskās darbības ieņēmumos ir ie-
skaitāma gan saņemtā īres maksa, 
gan maksa komunālo pakalpojumu 
samaksai.

Kā informēt VID par īres 
vai nomas līgumu?

Paziņot Valsts ieņēmumu dienes-
tam par saimnieciskās darbības nere-
ģistrēšanu var elektroniskās deklarē-
šanas sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu 
„Dokumenti” –> „No veidlapas” –> 
„Nodokļu maksātāja pamatdarbības 
veida un reģistrācijas datu izmaiņu 
veidlapas” –> „Nodokļu maksātāja 
(Fiziskas personas) reģistrācija” un 
aizpildot apakšsadaļu „Paziņotā saim-
nieciskā darbība”. Pielikumā papildus 
jāpievieno noslēgtie īres vai nomas 
līgumi.

Vai par īres līgumu jāzi-
ņo katru gadu?

Līgumi un to termiņi var būt da-
žādi, tas var būt noslēgts uz gadu vai 

vairākiem, var vienoties, ka līgums 
automātiski turpinās. Piemēram, īres 
līgums ir noslēgts 2017. gadā uz vie-
nu – 2018. – gadu un līgums ir ie-
sniegts VID, šogad nodoklis par 2018. 
gada īres ienākumiem jau samaksāts. 
Līgums paredz, ka tas turpinās, ja ne-
viena puse to neatsauc vai nerosina 
pārskatīt. Kad un vai par to jāinformē 
VID, ja īrnieks īres naudu maksā arī 
2019. gadā, bet jauna līguma nav, jo 
turpinās sākotnējā īres līguma darbī-
ba? Vai tikai tāpēc, lai būtu ko iesniegt 
VID, atkal kārtojot formalitātes par SD 
nereģistrēšanu, par ko jau ir ticis pa-
ziņots, būtu jāslēdz jauns īres līgums 
atkal uz vienu gadu?

VID speciālisti paskaidro: ja VID 
reģistrētajai saimnieciskajai darbībai 
nav reģistrēts beigu termiņš, tad vēl-
reiz līgumu iesniegt nevajag.

Jāreģistrē arī īstermiņa 
līgumi ar tūristiem

2015. gada 22. septembra notei-
kumu Nr. 537 Noteikumi par nodok-
ļu maksātāju un nodokļu maksātāju 
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ie-
ņēmumu dienestā 12.2. apakšpunktā 
teikts, ka personas, kuras atbilstoši 

KAD JĀMAKSĀ ĪRES 
UN NOMAS IENĀKUMA 
10% NODOKLIS?
2013. gadā par īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu, lai maksātu 10% nodokli, 2013. gadā par īpašuma iznomāšanu vai izīrēšanu, lai maksātu 10% nodokli, 
VID bija paziņojušas 3225 fi ziskas personas, šogad – vairāk nekā 38 000VID bija paziņojušas 3225 fi ziskas personas, šogad – vairāk nekā 38 000
A. ŠEVČENKO
Lai motivētu nekustamo īpašumu izīrētājus un iznomā-
tājus kļūt par nodokļu maksātājiem, šādai saimniecis-
kajai darbībai savulaik likumā noteica iespēju maksāt 
vieglu 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Norma ir 
vienkārša, bet tāpat ir bijušas un joprojām rodas ne-
skaidrības, kā atsevišķās situācijās to piemērot. Šādas 
nodokļa likmes izvēle ir kļuvusi populāra, tāpēc par 
to – apkopojošs skaidrojums ar Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) atbildēm uz LV portāla jautājumiem. 
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iedzīvotāju ienākuma nodokli regla-
mentējošiem normatīvajiem aktiem 
var nereģistrēties VID kā saimnie-
ciskās darbības veicējas un kuras ir 
paziņojušas VID par saimnieciskās 
darbības veikšanu, iesniedz kopiju 
katram līgumam, kas noslēgts par 
nekustamā īpašuma iznomāšanu vai 
izīrēšanu.

Tādējādi, izmantojot tiesības ne-
reģistrēties kā saimnieciskās darbības 
veicējam, nodokļa maksātājam ir no-
teikts pienākums paziņot VID par katru 
īres/nomas līgumu.

Nodokļa maksātājam ir iespējams 
iesniegt VID elektroniskās deklarēša-
nas sistēmā katra īres līguma kopiju 
arī gadījumos, ja dzīvoklis tiek izīrēts 
uz īsu termiņu.

Vai īres un nomas ienāku-
mi ietekmē diferencēto 

neapliekamo minimumu?

Jā, nosakot nodokļa maksātāja 
gada diferencētā neapliekamā mini-
muma apmēru, ņem vērā visus nodok-
ļa maksātāja gada ienākumus, arī ie-
nākumus, kas apliekami ar samazinātu 
IIN likmi 10% apmērā.

Vai īres ienākumus ie-
skaita gada ienākumā, 

kuram piemēro progresīvo 
IIN?

Fiziskām personām, kas izmanto 
tiesības nereģistrēties kā saimniecis-
kās darbības veicējas, īres ienākums, 
kuram piemēro IIN 10% likmi, netiek 
ieskaitīts gada ienākumā, kam piemē-
ro progresīvo IIN likmi – 20%, 23% vai 
31,4%.

Kādi dokumenti nepie-
ciešami, ja īrnieks par 

īri maksā skaidrā naudā?

Likumdevējs fi ziskajai personai, 
kura veic saimniecisko darbību, gūs-
tot ienākumu no īpašuma, ir notei-
cis atvieglojumu – persona atbilstoši 
nodokļu jomu reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem var nereģistrēt 
saimniecisko darbību, tomēr, saņemot 
samaksu par darījumu skaidrā naudā, 
darījums jāapliecina ar VID reģistrēto 
kvīti pēc darījuma partnera piepra-
sījuma. To nosaka Ministru kabineta 
2014. gada 11. februāra noteikumu 
Nr. 96 „Nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un 
iekārtu lietošanas kārtība” 82.1.14. 
apakšpunkts. 

Tas nozīmē – ja darījuma partneris 
pieprasa darījumu apliecinošu doku-
mentu, tad fi ziskajai personai ir jāiz-
sniedz noformēta VID reģistrētā kvīts. 
Savukārt, ja darījuma partneris darī-
juma apliecinošo dokumentu nepie-
prasa, tad fi ziskajai personai nav jāiz-
sniedz noformēta VID reģistrētā kvīts.

Kā un kad nodoklis jāsa-
maksā

Ja dzīvoklis tiek izīrēts vai izno-
māts juridiskai vai fiziskai personai, 

kas ir reģistrējusi saimniecisko dar-
bību, tad pienākums ieturēt IIN un 
samaksāt to budžetā ir nomas mak-
sas izmaksātājam. Ienākuma saņē-
mējam nav pienākuma iesniegt dek-
larāciju, ja nodoklis ir jau ieturēts un 
samaksāts.

Ja fi ziskā persona, kura izmanto 
tiesības nereģistrēties kā saimniecis-
kās darbības veicēja, vēlas samazināt 
apliekamo ienākumu, par kuru IIN jau 
samaksāts, par nekustamā īpašuma 
nodokli, tā iesniedz gada ienākumu 
deklarāciju, pievienojot dokumentus, 
kas apliecina nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumus par attiecīgo ne-
kustamo īpašumu. Ja IIN summa pēc 
deklarācijas pārbaudes izrādās mazāka 
par avansā samaksāto, VID triju mēne-
šu laikā no deklarācijas iesniegšanas 
dienas atmaksā nodokļa maksātājam 
pārmaksu, kas radusies kā avansā sa-
maksātā un rezumējošā kārtībā aprē-
ķinātā IIN starpība.

Ja dzīvoklis tiek izīrēts fi ziskai per-
sonai, kura neveic saimniecisku dar-
bību, nodoklis jāmaksā dzīvokļa īpaš-
niekam (izīrētājam), iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju nākamajā gadā 
no 1. marta līdz 1. jūnijam ( ja ienā-
kumi nepārsniedz 62 800 eiro). IIN 
jāsamaksā līdz 16. jūnijam. Ja IIN pār-
sniedz  640 eiro, var samaksāt trijās 
reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam 
un 16. augustam.

Kad un kam jāmaksā 
PVN?

Pakalpojuma sniegšana par atlī-
dzību, veicot saimniecisko darbību, ir 
ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
apliekams darījums.

Izīrējot vai iznomājot dzīvokli (dzī-
vojamo telpu) par atlīdzību, tiek veikta 
saimnieciskā darbība, un sniegtajam 
pakalpojumam PVN ir piemērojams 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā 
noteiktajā kārtībā.

PVN piemērošana sniegtajiem pa-
kalpojumiem ir atkarīga no darījuma 
veida – īres vai nomas.

Sniegtajā pakalpojuma vērtībā 
ietilpst visas izmaksas, kā arī visi sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem par šā 
pakalpojuma sniegšanu maksājamie 
nodokļi (arī pašvaldības noteiktā ne-
kustamā īpašuma nodokļa summa), 
nodevas un citi obligātie maksājumi, 
izņemot PVN.

Personai, kura iznomā dzīvokli, 
jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģis-
trā, ja tās veikto dzīvojamo telpu no-
mas pakalpojumu par atlīdzību kopējā 
vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir 
pārsniegusi 40 000 eiro.

Ja dzīvoklis ir izīrēts īrniekam li-
kuma Par dzīvojamo telpu īri 4. pan-
ta otrās daļas izpratnē, tas ir ar PVN 
neapliekams darījums un noteikto īres 
maksu ar PVN neapliek. 

Tā kā īres maksu neapliek ar PVN, 
tad dzīvokļa īpašniekam nav jāreģis-
trējas kā PVN maksātājam arī tad, ja, 
veicot šos darījumus, ir pārsniegts Pie-
vienotās vērtības nodokļa likumā no-
teiktais ar PVN apliekamo darījumu re-
ģistrācijas slieksnis – 40 000 eiro. K

– Valstij ir būtiski veicināt mājokļu pieejamību iedzīvotā-
jiem, it īpaši ģimenēm ar bērniem. Iedzīvotāju nemainīgi lielā 
interese par valsts atbalsta saņemšanu mājokļa iegādei Altum 
īstenotās mājokļu garantiju programmas ietvaros apliecina 
tās vitāli svarīgo lomu mājokļa pieejamības sekmēšanā, tādēļ 
Ekonomikas ministrija ne tikai turpina atbalsta sniegšanu, bet 
ir sākusi darbu pie programmas paplašināšanas, – uzsver eko-
nomikas ministrs Ralfs Nemiro. 

Ar mērķi vēl vairāk sekmēt mājokļu pieejamību ģime-
nēm, Ekonomikas ministrija ir sākusi darbu pie programmas 
paplašināšanas, lai no 2020. gada februāra atbalsts būtu 
pieejams arī personām, kuru apgādībā ir viens vai vairā-
ki bērni un ir iestājusies grūtniecība, kā arī lai palielinā-
tu garantijas apmēru līdz 30% (pašreizējo 20% vietā) no 
aizdevuma ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem. Tāpat 
ministrijas iecere ir sniegt ģimenēm iespēju pretendēt uz 
garantiju atkārtoti, pie nosacījuma, ka iepriekš piešķirtās 
garantijas saistības ir izbeigušās. 

Mājokļu garantiju atbalsta programma būtiski samazina 
pirmo iemaksu mājokļa būvniecībai vai iegādei ar hipote-

kāro kredītu. Mājokļu garantiju programma tiek veiksmīgi 
īstenota kopš 2015. gada. Līdz šā gada novembra sākumam 
mājokļu garantiju atbalsta programmas ietvaros Altum ģi-
menēm ar bērniem mājokļu būvniecībai vai iegādei kopā 
piešķīrusi 12 746 mājokļu garantijas par kopējo summu 
92,4 miljoni eiro, un šajās ģimenēs kopā aug 18,3 tūkstoši 
bērnu. 

Vienlaikus 2020. gadā Altum turpinās piešķirt valsts at-
balstu mājokļa iegādei garantiju programmas ietvaros jau-
najiem speciālistiem vecumā līdz 35 gadiem ar iegūtu aug-
stāko vai profesionālo vidējo izglītību. Garantijas mājokļa 
iegādei jaunajiem speciālistiem tiek sniegtas nevis no valsts 
budžeta fi nansējuma, bet gan Altum līdzekļiem. Atbalsta 
programma jaunajiem speciālistiem ir pieejama kopš 2018. 
gada 1. marta, un līdz šim brīdim jaunajiem speciālistiem 
kopumā piešķirtas 1676 garantijas 11,95 miljonu eiro ap-
mērā.

Atbalsta programmas ietvaros Altum izsniedz (uz laiku līdz 
10 gadiem) un administrē galvojumu personai, ar kuru kopā 
dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. 
Altum galvojumu izsniedz pēc tam, kad aizdevējs piešķīris 
aizdevumu vai rakstiski apliecinājis, ka aizdevums tiks pie-
šķirts. Galvojuma apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē:
 10% (bet ne vairāk kā 10 000 eiro), ja ģimenē ir viens 

nepilngadīgs bērns;
 15% (bet ne vairāk kā 15 000 eiro), ja ģimenē ir divi 

bērni;
 20% (bet ne vairāk kā 20 000 eiro), ja ģimenē ir trīs un 

vairāk bērnu. K

PAPLAŠINA ATBALSTU 
MĀJOKĻA IEGĀDEI 
ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
Atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļa 
iegādei vai būvniecībai attīstības fi nanšu 
institūcijai Altum piešķirts valsts budže-
ta fi nansējums 7 026 000 eiro apmērā, 
kura ietvaros ģimenēm ar bērniem būs 
pieejamas valsts garantijas šā gada pē-
dējos mēnešos un 2020. gadā.

RĪGAS APSAIMNIEKOTĀJU ASOCIĀCIJA
kopā ar avīzi „DARĪSIM KOPĀ!”

aicina Daugavgrīvas un Bolderājas iedzīvotājus

uz semināru par apsaimniekošanas 
un pārvaldīšanas jautājumiem

Programmā:
 Aktuālās izmaiņas daudzdzīvokļu māju 

pārvaldīšanas nozares normatīvajos aktos.
 Māju sakārtošanas piemēri, piesaistot dažādus 

fi nansējuma avotus (Eiropas Savienības fondi, 
Rīgas pašvaldības vai mājas pārvaldnieka atbalsts).

 Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Kad: 2019. gada 28. novembrī, plkst. 19.00–20.30

Kur: Rīgas 33. vidusskolā  Stūrmaņu ielā 23 Bolderājā

Dalību seminārā lūgums pieteikt pa tālruni: 25603289 
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Saslimšanas gadījumi 
turpinās 

Leģioneloze var izvērsties par nopietnu elpo-
šanas ceļu slimību, kas izpaužas smaga plaušu 
karsoņa veidā. To izraisa baktērijas, kas cilvēka 
plaušās nonāk, ieelpojot mikroskopiskus ūdens 
pilieniņus. No 2012. līdz 2017. gadam Latvijā 
katru gadu tiek fi ksēti aptuveni 30 leģionelozes 
saslimšanas gadījumi, 2017. gadā slimība izrai-
sīja 3 cilvēku nāves. 

2018. gada martā valdība apstiprināja gro-
zījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 906 
Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. 
Grozījumi noteica, ka mājas pārvaldnieka pienā-
kums ir nodrošināt, lai karstā ūdens temperatū-
ra pie izejas no siltummaiņa nebūtu zemāka par 
+55°C. Izrādās, ka karstā ūdens temperatūrai 
ir ļoti liela nozīme baktērijas aktivitātē un dzī-

votspējā: +50°C sīkbūtne bojā neiet, bet nespēj 
vairs vairoties, +55°C karstumā tā aiziet bojā 
piecu–sešu stundu laikā, +60°C karstā vidē le-
ģionellas iet bojā 32 minūšu laikā, bet +70–80°C 
karsts ūdens nodrošina efektu, kas līdzinās acu-
mirklīgai dezinfekcijai.  

Gaidītais rezultāts, paaugstinot karstā ūdens 
temperatūru daudzdzīvokļu māju ūdensapgādes 
sistēmās, netika sasniegts. Pēc Slimību kontroles 
un profi lakses centra statistikas datiem, 2018. 
gada pirmajos 10 mēnešos ar leģionelozi sasli-
ma 34 Latvijas iedzīvotāji, turklāt visaugstākie 
rādītāji fi ksēti tieši pēc MK noteikumu spēkā stā-
šanās: 2018. gada maijā – 9 gadījumi, augustā – 
septiņi saslimušie. 

Ekonomikas ministrija ir izrādījusi vēlmi at-
griezties pie saslimšanas jautājumu apspriešanas 
un iespējama risinājuma meklēšanas. Diskusijā par 
šo jautājumu piedalījās Latvijas namu pārvaldītāju 
un apsaimniekotāju asociācijas un ūdensapgādes 

uzņēmumu pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās 
personas. Ar ziņojumu par šīs problēmas pētījumos 
iegūtajiem rezultātiem uzstājās Rīgas Tehniskās 
universitātes prorektors Tālis Juhna. 

Iedzīvotāji sajūsmā nebūs

– Tikšanās laikā mēs apspriedām iespējamos 
iedzīvotāju pasargāšanas paņēmienus, – stāsta 
viens no diskusijas dalībniekiem, Latvijas namu 
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas val-
des priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis. 

– Lai nodrošinātos pret saslimšanas risku, Ei-
ropā daudzi sabiedrisku ēku, piemēram, viesnīcu 
īpašnieki uzstāda ļoti apjomīgas ūdens fi ltru iekār-
tas. Ir sāktas diskusijas par to, lai šādas fi ltrējošas 
iekārtas tiktu uzstādītas arī mūsu daudzdzīvokļu 
mājās. Vācijā teju vai katrā ēkā ir šāda iekārta, 
taču pie mums, ņemot vērā ekonomisko situāci-
ju un iedzīvotāju maksātspēju, šaubos vai cilvēki 
būs gatavi runāt par šādiem kapitālieguldījumiem. 
Viena šāda fi ltru iekārta maksā vairāk par 1000 
eiro, neskaitot tās regulāro apkopi, kas arī neiz-
maksā maz. Cilvēki par to nebūs sajūsmā.

– Varbūt ir citi veidi, kā iedzīvotājiem 
nodrošināties pret saslimšanu?

– MK noteikumos ir iestrādāti grozījumi, 
kas pārvaldniekiem uzliek par pienākumu no-
drošināt karstā ūdens temperatūru +55°C. Ti-
kai jāsaprot, ka nodrošināt šādas temperatūras 

nepārtrauktību visā ūdensapgādes sistēmā nav 
iespējams kaut vai tādēļ, ka baktēriju vairoša-
nās notiek arī krānu un dušu galvās, kur faktiski 
nekad nav tik karsts ūdens. Turklāt leģionellas 
vairojas stāvošā ūdenī.

– Tad varam secināt, ka ne jaunākie fi ltri, 
ne paaugstināta temperatūra ūdensapgādes 
sistēmā negarantē pilnīgu aizsardzību pret 
saslimšanu?

– Ja cilvēks pāris nedēļu nav lietojis dušu, viņa 
dzīvokļa karstā ūdens atzarā ir nostāvējies silts 
ūdens. Ja to nenotecinātu uzreiz lieto dušai, tad 
nekādu piesardzības paņēmienu ievērošana cilvē-
ku nepasargās no iespējamas saslimšanas.

Ūdens taupīšana 
var beigties slikti

– Kā rīkoties?
– Pirmais uzdevums – iedzīvotāju izglītošana. 

Cilvēkiem ir jāizskaidro, ka vispirms nepieciešams 
notecināt ūdeni līdz tam, kamēr viņa dzīvokļa 
atzarā ieplūst svaigs karsts ūdens no caurulēm, 
kurās notiek karstā ūdens cirkulācija. Diemžēl lie-
lākā daļa cilvēku domā racionāli: karstais ūdens ir 
pietiekami dārgs, lai to tāpat vien tecinātu. Mācī-
ba, kura jāiegaumē uz visiem laikiem, ir šāda – ja 
nenotecināts ūdens rada mikroskopiskus pilienus, 
cilvēks tos ieelpo kopā ar slimību izraisošajām 
leģionellas baktērijām. Ja cilvēks to apzinās, bet 
ūdens taupīšana ir svarīgāka par piesardzību, tad 
tā ir viņa izvēle.

– Vai, dzerot ūdeni vai vienkārši mazgā-
joties, arī ir iespējams infi cēties?

– Nē, saslimt iespējams tikai, ieelpojot mikro-
skopiskus ūdens pilieniņus. 

– Vai ir iespēja dezinfi cēt katras mājas 
ūdensapgādes sistēmu?

– Ilgam laikam tas nevar palīdzēt. Izeja ir sa-
ņemtā ūdens kvalitātes uzlabošana, par ko būtu 
jārūpējas ēku apsaimniekotājiem un ūdensap-
gādes nodrošinātājam. Ūdensapgādes caurules 
būtu jāiztīra no rūsas, bioplēves aplikumiem un 
citiem netīrumiem, jo šādi sārņi kalpo par māj-
vietu baktērijām. Ūdenim jāsatur pēc iespējas 
mazāk ūdeņraža un fosfora. Ja ūdensvadu izdotos 
atbrīvot no fosfora, leģionellas izzustu. Diemžēl 
tā ir utopiska doma, jo cilvēkiem ir nepieciešams 
fosforu uzņemt ar dzeramo ūdeni. 

Uzstādiet fi ltrus!

– Kādi ir speciālistu reālie priekšlikumi 
cīņā ar slimības izraisītājiem?

– Mēs piedāvājam atgriezties pie fi ltru uzstā-
dīšanas pirms mājas komercpatēriņa skaitītāja. 
Šādi fi ltri senāk bija obligāta prasība, bet vēlāk to 
ļāva neievērot. Tagad esam nolēmuši atgriezties 
pie šīs prasības un lūdzam pilsētas ūdensapgādes 

LEĢIONELOZE 
NEATKĀPJAS!
Ūdensapgādes sistēmās Latvijā turpina dzīvot un vairoties Ūdensapgādes sistēmās Latvijā turpina dzīvot un vairoties 
bīstama baktērija. Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju bīstama baktērija. Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 
asociācijas speciālisti iesaka veidus, kā iedzīvotājiem izsargāties asociācijas speciālisti iesaka veidus, kā iedzīvotājiem izsargāties 
no saslimšanas ar leģionelozino saslimšanas ar leģionelozi

Ilona MILLERE
Šī gada oktobrī Ekonomikas ministrijā notika diskusija par saslimstī-
bu ar leģionelozi. Kaut arī slimību izraisošā bīstamā baktērija uz-
skatāma par maz izpētītu, zināms, ka tā iecienījusi pilsētu ūdens-
apgādes sistēmas, kurās netraucēti dzīvo un neierobežoti vairojas. 
Cīņa ar šo sīkbūtni notiek visā Latvijā, diemžēl jāatzīst, ka sekmes 
ir mainīgas. 
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uzņēmumam nodrošināt prasības izpildi un mājās 
uzstādīt fi ltrus pirms mājas kopējā ūdensskaitītāja. 
Starp citu, tādā veidā uzlabotos arī ūdens patēriņa 
uzskaites rādītāji.

– Kādā veidā?
– Mājas komercuzskaites mēraparāts, tā sauk-

tais kopējais skaitītājs, caur sevi izlaiž ļoti lielu 
ūdens daudzumu un ar laiku piegružojas. Var gadī-
ties, ka visi dzīvokļu skaitītāji uzskaita ļoti precīzi, 
bet kopējais mēraparāts ir aizaudzis, tādēļ zaudējis 
precizitāti un mājas dzīvokļu īpašnieki saņem rēķi-
nus par ūdens zudumu. 

– Vai arī Rīgā šo fi ltru uzstādīšanas pra-
sība ir atcelta?

– Diemžēl tā ir, turklāt pamatojums bija visai 
nesaprotams, piemēram, tika apgalvots, ka tādā 
veidā iedzīvotāji varēšot zagt ūdeni. Pavisam neti-
cami šķiet, ka cilvēki varētu iezagties pagrabā pie 
kopējā ūdens skaitītāja un tur pa pilienam sateci-
nāt ūdeni. Savukārt atjaunot prasību par obligātu 
fi ltru uzstādīšanu nav tik vienkārši – tā atrašanās 
vieta ir ūdensapgādes pakalpojuma sniedzēja at-
bildības zonā, tādēļ uzreiz rodas jautājums – kurš 
uzņemsies ūdens fi ltru apkalpošanu?

– Tik tiešām, jautājums ir vietā – kurš tas 
varētu būt?

– Lielākais vairums apsaimniekotāju ir gatavi 
apkalpot šos fi ltrus, jo to lietošana paredzēta viņu 
klientu drošībai un veselībai.

– Ko vispār nozīmē šāda fi ltra apkalpo-
šana?

– Parastā situācijā šādam ūdens fi ltram nekāda 
īpaša apkalpošana nav vajadzīga. Taču iztēlosi-
mies, ka maģistrālajā ūdensvadā kaut kādas ne-
pieciešamības dēļ sākas  remontdarbi. Tajā laikā 
ūdens ir duļķains un iedzīvotāji žēlojas. Ja pirms 
mājas komercuzskaites mēraparāta ir uzstādīts 
šāds fi ltrs, lielākā daļa duļķu tiks uztvertas. Ja dzī-
voklī no krāna tik un tā tecēs netīrs ūdens, cilvēks 
zvanīs uz apsaimniekošanas uzņēmumu, lai atbil-
dīgais darbinieks atbrauktu un iztīrītu fi ltru.

– Vai iznāk, ka fi ltrs ir jātīra tikai pēc ie-
dzīvotāju sūdzības?

– Regulāro iekārtas tīrīšanu apsaimniekotājs 
varētu apvienot ar sezonālo siltummezgla apseko-
šanu un sagatavošanu ekspluatācijas sezonai. No 
izdevumu viedokļa fi ltra uzturēšanai kārtībā lieli 
ieguldījumi nav nepieciešami. 

Vai ir vērts paaugstināt 
temperatūru sistēmā?  

– Kā vienu no baktēriju iznīcināšanas me-
todēm izmanto temperatūras paaugstināšanu 

karstā ūdens apgādes sistēmā, turklāt to ir 
pierādījuši zinātnieki. Kādēļ apsaimnieko-
tājiem neiesaka radikāli paaugstināt karstā 
ūdens temperatūru?

– Ja varētu temperatūru ūdensapgādes sistēmā 
paaugstināt līdz +60–65°C, cīņa ar leģionellām 
būtu efektīva, bet mēs nekādi nevaram nodroši-
nāt baktēriju iznīcināšanu tajos sistēmas posmos, 
kuros nenotiek ūdens cirkulācija. Turklāt krasi 
paātrinātos cauruļvadu aizaugšana un dzīvokļu 
īpašniekiem nāktos biežāk mainīt caurules, tādēļ 
es nedomāju, ka būtu jāizskata iespēja vēl vairāk 
paaugstināt karstā ūdens temperatūru cīņai ar 
baktērijām. 

– Pašlaik pārvaldniekiem ir jānodrošina 
karstā ūdens temperatūra ne zemāku par 
+55°C. Kā vērtējat šo prasību kā līdzekli  
cīņā pret leģionellu?

– Šeit ir jāapskata vairāki aspekti: lai iedzī-
votājiem būtu komfortabli mazgāties pašiem un 
mazgāt, piemēram, traukus, pilnīgi pietiek ar ūde-
ni, kas ir +45°C karsts. Ja temperatūra pārsniedz 
+55°C, iespējams apdedzināties. Taču daudz sā-
pīgāks par apdedzināšanos ir izmaksu jautājums. 
Vairāki apsaimniekotāji skaidro, ka šī ūdens uzkar-
sēšana to ir sadārdzinājusi par 20–30%.

Tikko palielinās karstā ūdens cena, racionāli 
domājošo iedzīvotāju daļa ūdens lietošanu iero-
bežo vai arī stipri atšķaida ar auksto ūdeni. Tas 
palielina leģionellu vairošanās risku ūdensvada 
atzaros, kuros nav cirkulācijas. Pat tad, ja cil-
vēkiem nepārtraukti atgādināsim, kādēļ nepie-
ciešams notecināt pirmo ūdeni no karstā krāna, 
mājas sistēma tīra nekļūs. Ir cilvēki, kuri tik ļoti 
taupa ūdeni, ka tikai reizi nedēļā atļaujas nomaz-
gāties, un viņiem to pārmest nevienam nav tie-
sību. Skaidrs, ka viņi būs pirmā riska grupa, kas 
var saelpoties ūdeni ar baktērijām. Savukārt, ja 
ūdens būs lētāks, cilvēki to lietos daudz vairāk un 
neļaus tam sastāvēties.  

Ko darīt, ja karsto ūdeni 
nesagaidīt

– Iedzīvotāji bieži žēlojas, ka karstā 
ūdens vietā saņem siltu. Pārvaldnieka ieras-
tā atbilde – nav iespējams nodrošināt nor-
matīviem atbilstošu temperatūru. Kā šo māju 
iedzīvotājiem izvairīties no leģionellām?

– Bieži šīs tehniskās problēmas ir pašu dzī-
vokļu īpašnieku izraisītas. Ir gadījumi, kad, 
māju renovējot, iedzīvotāji pieņem lēmumu par 
karstā ūdens stāvvadu skaitu samazināšanu ar 
absurdu mērķi samazināt izmaksas par ūdens 

cirkulāciju un ūdens skaitītājiem. Tā arī ir – ar 
šādu paņēmienu dzīvoklī divu skaitītāju vietā 
ir viens, taču nākas pagarināt ūdensvada atza-
ru, kas nodrošina ūdens apgādi, piemēram, no 
vannas istabas. Tādā veidā dzīvoklī ir viena gara 
caurule ar stāvošu ūdeni, kuru nākas notecināt 
katru reizi, līdz caurulē ieplūst karstais ūdens 
no stāvvada. Ūdens vienkārši ir jānotecina, lai 
nesaskartos ar leģionellām. Vai visiem dzīvok-
ļiem var nodrošināt +55°C karstu ūdeni? Mana 
atbilde ir konkrēta – nē, tas nav iespējams. Tā-
lākajos dzīvokļos, skatoties no siltummezgla at-
rašanās vietas, ar normatīviem atbilstošu ūdeni 
var nodrošināt tikai tad, ja no siltummezgla tiek 
padots +60°–65°C karsts ūdens. Dzīvokļos, kuri 
pirmie saņem tik karstu ūdeni, visu laiku pastāv 
apdedzināšanās risks, turklāt Latvijā ir arī tādas 
mājas, kurās nav karstā ūdens cirkulācijas sis-
tēmas. Šajās mājās karstais ūdens cirkulē tikai 
pagrabā. Augšējo stāvu iedzīvotāji karstu ūdeni 
var sagaidīt tikai pēc vairāku minūšu ilgas te-
cināšanas. 

– Tad taču sanāk, ka viņi visu šo aukstā 
ūdens daudzumu apmaksā pēc karstā ūdens 
tarifa!

– Taču viņi visu laiku ekonomē uz cirkulācijas 
rēķina. 

– Kā šiem cilvēkiem izsargāties no leģio-
nellas?

– Katru reizi notecināt atzarā nostāvējušos 
vēso ūdeni. 

– Sniedziet padomu, lūdzu, tiem iedzīvo-
tājiem, kuri, notecini vai netecini, nevar sa-
ņemt pienācīgi karstu ūdeni. Varbūt viņiem 
labāk uzstādīt boileri? 

– Šī ir nosacīta izeja – leģionellas var vairoties 
arī boileros. Lai no tā izvairītos, boileri nepiecie-
šams iestatīt uz stipra karsēšanas režīma. Tas sa-
vukārt veicinās iekārtas aizkaļķošanos, un rezultā-
tā nāksies iegādāties jaunu. 

Lai nodrošinātos ar karsto ūdeni, vislabākais ir 
domāt par individuālu karstā ūdens sagatavošanas 
un apkures iespēju. Pašlaik Latvijā jau ir ļoti daudz 
māju ar individuālām katlumājām. 

Ko tālāk?  

– Kādēļ Ekonomikas ministrija tieši tagad 
atgriezās pie leģionellu apkarošanas jautā-
juma?

– Šis jautājums skar iedzīvotāju drošību un ve-
selību. Saslimšanas gadījumu skaits ar leģionelozi 
Latvijā atbilst Eiropas vidējam līmenim, taču mums 
nav precīza šo saslimšanas gadījumu monitoringa, 
tādēļ tiek pieļauts, ka vieglākie saslimšanas ga-
dījumi pie mums netiek uzskaitīti, jo saslimušos 
izārstē kā bronhīta vai plaušu karsoņa slimniekus. 
Atbilstošā diagnoze tiek noteikta tikai smagos ga-
dījumos, kad analīzes nonāk laboratorijā. 

Iedzīvotāju drošība ir pārvaldnieku un iedzī-
votāju savstarpējās sadarbības jautājums. Latvijā 
ir vietas, kur šī sadarbība ir teicama, tāpat kā ir 

vietas, kur apsaimniekotājs ar iedzīvotājiem nesa-
darbojas vispār. 

– Izdarīsim secinājumu: kādus paņēmienus 
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimnieko-
tāju asociācija uzskata par efektīviem?

– Nepārtraukta iedzīvotāju izglītošana un 
ūdens kvalitātes uzlabošana. Par to mēs iestāsi-
mies turpmākajās diskusijās. 

– Kas ar jūsu piedāvājumu notiks tālāk?
– To man ir grūti paredzēt. Jautājumu sākām 

apspriest ar Latvijas ūdensapgādes un kanalizā-
cijas uzņēmumu asociācijas pārstāvjiem. Ja viņi 
piekritīs iesaistīties, varēsim kopīgi virzīties tālāk, 
turklāt mēs vēlētos aktualizēt jautājumu par ūdens 
cietību. 

Daudzās Latvijas pilsētās tā ir milzīga prob-
lēma, jo ciets ūdens ātrāk aizaudzē cauruļvadus. 
Ja Rīgā šī problēma nav tik izteikta, tad Jelgavā 
karstā ūdens guļvads aizsērējas dažu gadu laikā 
pēc renovācijas. Mājas pārvaldniekam tas likās tik 
neticami, ka, meklējot ūdensapgādes traucējumu 
cēloni, tika izlemts pārzāģēt gandrīz pilnīgi jaunu 
cauruļvadu. Ieraudzītais pārsteidza visus – nesen 
mainītajā caurulē bija biezs kaļķa nogulšņu slānis.  
Ceram, ka ūdensapgādes uzņēmumi pratīs rast 
risinājumu un samazināt ūdens cietību, līdz ar to 
ievērojami pagarināsies cauruļu kalpošanas mūžs. 
Tā būtu tikai ūdensapgādes uzņēmumu labās gri-
bas izpausme, jo normatīvi ūdens cietības līmeni 
nenosaka. K

Infekcijas avots ir ūdens, kurā ir 
dzīvas leģionellas baktērijas. Cilvēki 
infi cējas, ieelpojot baktērijas saturošas 
aerosolizētas ūdens daļiņas, kas veido-
jas no sīkiem ūdens pilieniņiem, kad ar 
leģionellām piesārņotais ūdens atsitas 
pret cietām virsmām. 

Pie iekārtām, kas veido ūdens 
sīkos pilieniņus, pieder karstā un auk-
stā ūdens sistēmas, t.sk. dušas un 
krāni, virpuļvannas vai baseini, turku 
pirtis un saunas, karstie avoti, gaisa 

mitrinātāji, gaisa kondicionētāju dze-
sēšanas iekārtas, dekoratīvās strūkla-
kas u.c. Jo sīkāki ir aerosolizētie ūdens 
pilieniņi, jo lielāks ir infi cēšanās risks. 
Leģioneloze neizplatās cilvēku kontak-
ta rezultātā.    

Dabā leģionellas dzīvo upēs un 
ezeros. Baktērijas ir aktīvas un ātri 
vairojas ūdenī, kura temperatūra ir 
no +20 līdz +45°C. Leģionellas īpaši 
vairojas siltā ūdenī, karstā un aukstā 
ūdens tvertnēs, cauruļvados ar ne-

lielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī 
(piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek 
izmantoti krāni vai dušas), cauruļ-
vadu dušu, krānu vai tvertņu virsmu 
organiskajā aplikumā, nosēdumos, 
mazgāšanas iekārtu un aizbāžņu gu-
mijas vai dabiskajās šķiedrās, ūdens 
sildītājos.

Bioloģiskā aplikuma veidošanos 
uz ūdensvadu un ūdenstilpņu iekšējām 
virsmām veicina piesārņojums, neaiz-
sniedzamas vietas, kuras nevar iztīrīt, 

ūdens stagnācija (zems spiediens, akli 
cauruļu gali vai piedēkļi, liels ūdens ap-
joms), negludas virsmas, karstā ūdens 
temperatūra zem +50°C, korozija u.c. 
faktori.

Lai izvairītos no infi cēšanās dzī-
vesvietā, karstā un aukstā ūdens sistē-
mās nepieciešams nodrošināt apstāk-
ļus, kas kavētu leģionellu savairošanos.

Jāseko, lai aukstā ūdens tempe-
ratūra būtu zem +20°C, karstā – 
virs +50°C (aptuveni vienas minūtes 

laikā, ūdeni notecinot, būtu jātek šā-
dam ūdenim).

Regulāri jāveic dušu galviņu tīrīšana 
no organiskā un neorganiskā aplikuma, 
kā arī jādezinfi cē, izmantojot hloru sa-
turošus dezinfekcijas līdzekļus vai ielie-
kot verdošā ūdenī.

Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes 
jātecina ūdens krānos un dušās, kas 
tiek reti izmantoti. Tas jādara arī ikreiz 
pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošas 
prombūtnes. K

KĀ IZVAIRĪTIES NO INFICĒŠANĀS?

Kā atpazīt 
slimību?

Leģionellas izraisa divas klīniski atšķirī-
gas slimības formas: leģionelozi jeb leģionā-
ru slimību vai Pontiaka drudzi. 

Abu klīnisko formu sākuma simptomi ir 
apetītes trūkums, muskuļu sāpes un galvas-
sāpes. 

Leģionāru slimības inkubācijas periods ir 
2–10 (visbiežāk – 5–6) dienas. 

Slimībai ir raksturīgs straujš sākums, 
temperatūras paaugstināšanās līdz 39–
40,5°C, vispārējas intoksikācijas pazīmes, 
sauss klepus, sāpes krūtīs, elpošanas trau-
cējumi, sirds un nieru mazspēja, pneimonija 
(plaušu karsonis). 

Ja slimība netiek ārstēta, iespējama slim-
nieka nāve.

Pontiaka drudža inkubācijas periods ir 
5–66 stundas (visbiežāk 24–48 stundas). 
Tā ir salīdzinoši vieglāka slimības forma bez 
pneimonijas. Tai raksturīgi gripai līdzīgi 
simptomi: drudzis, muskuļu sāpes, galvas-
sāpes. Simptomi neārstējot izzūd pēc 2–5 
dienām.

Leģionelozes ārstēšanā lieto antibioti-
kas.

„Es nedomāju, ka būtu jāizskata 

iespēja vēl vairāk paaugstināt 

karstā ūdens temperatūru cīņai 

ar baktērĳ ām.”
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Iedomājieties: jūs nopērkat dzīvokli, 
pat nezinot, kā tas izskatās, jo objekta 
fotogrāfi jā redzama tikai mājas fasāde. 
Pēc tam ieraugāt, ka telpās ir iebrukuši 
griesti vai caurumainas grīdas, bet tie ir 
tikai ziediņi, odziņas vēl būs...

Jūs uzzināt, ka dzīvoklis ir ar „pār-
steigumu” – teiksim, jūsu pienākums ir 
nepazīstamai vecenītei nodrošināt māj-
vietu šajā dzīvoklī līdz viņas mūža ga-
lam vai, nopērkot dzīvokli, esat spiests 
pārņemt iepriekšējā saimnieka noslēgto 
īres līgumu, saskaņā ar kuru nevarat īr-
nieku izlikt no šīm telpām.

Vēl kāds patiess gadījums: nekusta-
mā īpašuma – par neticami zemu cenu 
pārdota labā stāvoklī esoša četristabu 
dzīvokļa Zolitūdē – jaunajam īpašnie-
kam vajadzēja kādam cilvēkam ik mē-
nesi maksāt minimālo algu. Rezultātā 
neko ietaupīt neizdevās.

Vārdu sakot, lai sapņu dzīvokļa 
pirkšana par lētu naudu nekļūtu par 
vilšanos, ir jāievēro vairāki nosacījumi. 
Kādi – par to stāsta Iveta Kruka.

Kustamo un nekustamo īpašumu 
izsoles tagad notiek tikai elektronis-
ki. Informācija par tām tiek ievieto-
ta mājaslapā izsoles.ta.gov.lv. Kā 
stāsta Iveta Kruka, elektroniskajām 
izsolēm ir vairākas priekšrocības sa-
līdzinājumā ar tradicionālajām – da-

lībnieki nepazīst cits citu un nezina, 
kādas likmes ir izdarītas, tāpēc iz-
soles rezultāts ir objektīvs, to nevar 
ietekmēt ārēji apstākļi. Tieši tādēļ 
Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un 
Tieslietu ministrija savulaik ierosināja 
ieviest elektroniskās izsoles.

Parādu bedrē

Parasti nekustamais īpašums nonāk 
izsolē, kad tiesa vērš piedziņu uz ne-
kustamo īpašumu par parādu nemak-
sāšanu. Savukārt parādnieki reti piekrīt 
sadarboties ar tiesu izpildītājiem un 
īpašuma vērtētājiem: viņus nelaiž pāri 
slieksnim vai slēpj ar māju vai dzīvokli 
saistītu būtisku informāciju. Bieži po-
tenciālie pircēji telpas nevar ieraudzīt 
pat fotogrāfi jās, tātad nezina, kādā stā-
voklī ir dzīvoklis.

– Piedziņa uz nekustamo īpašumu 
vienmēr ir galējais līdzeklis, – saka 
Iveta Kruka, – jo likumā ir nostiprināts 
princips – vērst piedziņu uz nekustamo 
īpašumu, ja citādi parādu samaksāt nav 
iespējams. Šī procedūra pamatojas uz 
tiesas lēmumu, kurā teikts, ka no atbil-
dētāja par labu cietušajam ir jāpiedzen 
zināma naudas summa. 

Pēc tiesas cilvēkam tiek dots laiks 
labprātīgai parāda samaksai. Tiesa 

izsniedz izpildrakstu par parāda pie-
spiedu piedziņu tikai tādā gadījumā, ja 
atbildētājs parādu nemaksā.

– Kādā veidā parāds tiek pie-
dzīts? 

– Tiesu izpildītājs veic pasākumus, 
piemēram, vērš piedziņu uz parādnieka 
algu vai no viņa konta noņem nepiecie-
šamo summu, vai piedāvā parādniekam 
pārdot kustamo mantu, piemēram, au-
tomašīnu, ja parāds nav ļoti liels. Pie-
dziņa uz nekustamo īpašumu ir tiesas 
procesa pēdējā stadija. Neapšaubāmi, 
mēs par to brīdinām parādnieku. Cil-
vēks var mums izteikt savas pretenzijas 
un sūdzības vai piedāvāt savu parāda 
nomaksas variantu. Ja tas mūs neap-
mierina, tiek vērtēts nekustamais īpa-
šums. Par to tiek ziņots visām ieintere-
sētajām pusēm, parādniekam ir tiesības 
lūgt atkārtotu vērtēšanu. Ne vienmēr 
atkārtotais vērtējums būs augstāks, bet 
vērā tiek ņemta augstākā summa. Tikai 
pēc tam tiek izsludināta izsole, tomēr 
vēl septiņas dienas pirms izsoles bei-
gām parāda summu drīkst apmaksāt. 
Tad izsole tiks apturēta un potenciāla-
jiem pircējiem tiek atmaksāta par dalī-
bu izsolē iemaksātā nauda.

– Kāpēc objekta sākuma cena 
var būt zemāka nekā vērtējums? 

– Ja tā ir atkārtota izsole, sākumce-
nai jābūt par 25% zemākai nekā vērtē-
juma summa.

– Ja par objektu neviens neinte-
resējas, to var nopirkt par sākum-
cenu vai ir vēl jāpiemaksā?

– Pastāv tāds jēdziens kā likmes lie-
lums. Lai nopirktu nekustamo īpašumu, 
ir jāveic vismaz viens solis – jāizsaka 
viens piedāvājums. Tas nedrīkst būt 
augstāks par 10% no vērtējuma sum-
mas un nedrīkst būt zemāks par 1%. 
Tiesu izpildītājs izlemj, kāda būs likme.

– Kas ir īpašuma apgrūtinājums? 
– Apgrūtinājums ir tie faktori, kas 

samazina īpašuma vērtību.

Esiet uzmanīgi!

– Visi apgrūtinājumi tiek norā-
dīti informācijā par objektu?

– Ne vienmēr, tāpēc pirmais pa-
doms: uzmanīgi izpētiet vērtējumu. 
Tiesu izpildītājs vērtētājam sniedz visu 
informāciju, kāda ir viņa rīcībā. Otrs 
padoms: pirms izlemjat pirkt, ir jāsa-
zinās ar to tiesu izpildītāju, kas vada 
izsoli. Iespējams, viņam ir parādījusies 
jauna jums noderīga informācija par 
objektu. 

– Kāpēc izsolēs piedāvāto ne-
kustamo īpašumu cena parasti ir 
daudz zemāka nekā to tirgus vēr-
tība? 

– Vērtētājam parasti nav iespējas 
ieiet dzīvoklī vai mājā, jo parādnie-
ki ļoti reti piekrīt sadarboties, tāpēc 
vērtētājs pieļauj, ka īpašums var būt 
viduvējā vai sliktā stāvoklī. Attiecīgi 
šāda īpašuma cena izsolē būs zemā-
ka nekā tā tirgus vērtība. Pircējam 
jāņem vērā arī tas, ka viņam būs jā-
gaida, kamēr tiesa apstiprinās izsoles 
rezultātus.

– Jūs teicāt, ka vērtētājs paras-
ti nevar ieraudzīt dzīvojamās tel-
pas. Arī pircējs, pirms izlemt par 
pirkumu, nevar tās apskatīt? 

– Parasti – nevar, tomēr labāk ie-
priekš sazināties ar tiesu izpildītāju 
un uzzināt, vai ir iespējams apskatīt 
objektu. Ja parādnieki ir gatavi sadar-

boties, problēmu nebūs. Lai gan biežāk 
tas attiecas uz kustamo īpašumu, uz 
mašīnām, bet uz nekustamajiem īpašu-
miem – reti.

– Dažos sludinājumos ir teikts: 
pārdod 1/2 vai 1/3 no dzīvokļa vai 
ir norādīta telpa, tās grupa un nu-
murs. Kā lai pircējs saprot, ko tieši 
viņš pērk?  

– Tiesu izpildītājs norāda pārdoda-
mā īpašuma sastāvu. Ja telpas apraksts 
nav saprotams, ir vērts to precizēt sa-
runā ar tiesu izpildītāju. Mēdz gadīties, 
ka tiek pārdota puse vai trešā daļa no 
dzīvokļa. Klasisks piemērs: trīs bērni ir 
mantojuši dzīvokli, katrs – vienu treš-
daļu. Ja kāds no viņiem kādam ir kaut 
ko parādā, var pārdot tikai savu daļu. 
Ar to ir jārēķinās.

– Iepriekš nav zināms, kādi būs 
kaimiņi?

– Jā. Ja mājai, piemēram, ir divi 
stāvi un katram ir cits īpašnieks, šādu 
īpašumu dalīt būs vienkāršāk un pircējs 
šo kārtību pārņems, zinot, ka drīkstēs 
izmantot tikai otro stāvu.

Dzīvoklis ar nastu 

– Ko darīt, ja pircēju interesē 
nekustamais īpašums, kas apgrūti-
nāts ar īres līgumu? Šo līgumu var 
lauzt? 

– Automātiski nevar. Likums noteic, 
ka jaunajam īpašniekam ir jāpārņem 
iepriekšējā saimnieka noslēgtais īres 

Marina SIUNOVA
Nekustamo īpašumu izsolēs iespējams atrast neticamus 
piedāvājumus: trīsistabu dzīvoklis labā Rīgas rajonā 
var maksāt mazāk nekā 10 000 eiro, pēc skata gluži 
labu namiņu pie jūras un saimniecības ēkas piedāvā par 
5000–6000 eiro. Aiz šīm pievilcīgajām cenām bieži 
slēpjas zemūdens akmeņi: īpašums var būt apgrūtināts, 
bet pircējs līdz pat izsoles beigām to pat neuzzinās. 
Kā izvairīties no nepatikšanām, izsolē pērkot māju vai 
dzīvokli, stāsta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju pa-
domes priekšsēdētāja Iveta Kruka.

LABS MĀJOKLIS ‒ 
GANDRĪZ PAR VELTI?
Trīsistabu dzīvoklis Rīgā – tikai par 10 000 eiro! 
Kā neapdedzināties, izsolē pērkot nekustamo īpašumu?

Cik mājokļu tiek pārdots 
izsolēs?

Patlaban mājaslapā izsoles.ta.gov.lv tiek pārdots 261 nekustamais 
īpašums, to starpā – mājas, dzīvokļi, viensētas un zemesgabali. Šajā 
mājaslapā var patirgoties arī par 41 kustamo īpašumu. Te var nopirkt 
mašīnas, darbagaldus, uzņēmumu daļas, tirdzniecības zīmolus un pat 
mēbeles.

K10 Problēma



K 11Problēma

līgums. Problēmu rada tas, ka šāda in-
formācija ne vienmēr ir pieejama pirms 
izsoles. Dažkārt tā nonāk atklātībā tikai 
pēc izsoles, un jaunajam īpašniekam ar 
to ir jārēķinās. Ja ar īrnieku neizdodas 
vienoties par īres līguma pārtraukšanu, 
pircējam nāksies vērsties tiesā, lai īrnie-
kus izliktu no dzīvokļa. Šīs neskaidrības 
varētu novērst izīrēto nekustamo īpa-
šumu reģistrs. Tiesu izpildītāju padome 
ļoti vēlas tādu izveidot. Ja līgums būs 
ierakstīts reģistrā, tas būs jāievēro, ja 
nebūs reģistrēts – tad nē. Pašlaik viss 
ir atkarīgs no parādnieka: ja viņš laikus 
paziņo par īres līgumu, pircējam šī in-
formācija ir. Ja nepaziņo, informācija 
var nonākt atklātībā vēlāk.

– Ja tā notiks, īpašuma pircējam 
tas būs jāievēro gadiem ilgi?

– Jā, saskaņā ar likumu jaunais īpaš-
nieks pārņem īres līgumus, tomēr viņš 
var vērsties tiesā, lai līgumu lauztu. 

– Tiesa parasti nostājas jaunā 
īpašnieka pusē?

– Tas ir atkarīgs no dažādiem kritē-
rijiem. Piemēram, ja īrnieks vairāk nekā 
trīs mēnešus nemaksā īri, tas ir iemesls 
īres līguma laušanai. 

– Esmu dzirdējusi, ka ir tāds ter-
mins „reālnasta”. Kas tas ir? 

– Tas ir īpašs nekustamā īpašuma 
apgrūtinājums, kas parasti izpaužas 

kā saimnieka pienākums kādam iz-
maksāt naudas līdzekļus. Senāk mā-
jas vai lauku saimniecības īpašniekam 
kā reālnasta varēja būt pienākums, 
piemēram, kādam cilvēkam reizi 
gadā izsniegt trīs maisus kartupeļu. 
Mūsdienās reālnasta biežāk izpaužas 
naudā un pāriet pie cilvēka, kas pērk 
māju, dzīvokli vai lauku saimniecību. 
Tā var izpausties arī kā pienākums 
kādam cilvēkam katru mēnesi maksāt 
minimālo algu. Ir arī laba ziņa: reāl-
nasta vienmēr ir ierakstīta zemesgrā-
matā, tātad potenciālais pircējs par 
to var savlaicīgi uzzināt. Dzīvoklim 
var būt arī citi apgrūtinājumi, pie-
mēram, īres līgums. Vai tiesības uz 
dzīvokli: sirmgalvis drīkst dzīvot 
šajā dzīvoklī līdz sava mūža galam, 
un pircējs līdz tam nevar tur apmes-
ties. Vērtētājs šo apgrūtinājumu ņem 
vērā, tāpēc parasti šāda īpašuma vēr-
tējuma summa ir zemāka. Ja izsoles 
dalībnieks ir sapratis, ko pērk un kādi 
ir iespējamie riski, viņš būs gatavs šai 
situācijai.

– Kādi apgrūtinājumi ir bijuši 
jūsu praksē?

– Parasti tie bija īres līgumi, par ku-
riem pircēji uzzināja pēc izsoles. Reāl-
nasta manā praksē ir bijusi tikai vienu 
reizi.

Vai drīkst pārdomāt?

– Pieņemsim, izsoles dalībnieks 
ir nopircis dzīvokli. Tas uzreiz tiek 
ierakstīts zemesgrāmatā?

– Kārtība ir šāda: mēneša laikā pēc 
tam, kad cilvēks ir iegādājies māju vai 
dzīvokli, viņam ir jāsamaksā nauda 
un valsts un kancelejas nodevas par 
nekustamā īpašuma reģistrēšanu ze-
mesgrāmatā. Saņemot samaksu, tiesu 
izpildītājs tiesai nosūta lūgumu apstip-
rināt izsoli un reģistrēt īpašumu uz pir-
cēja vārda. Tiesa pārbauda kārtību un 
pieņem lēmumu. Kad tas stājas spēkā, 
zemesgrāmata pati reģistrē nekustamo 
īpašumu uz jaunā saimnieka vārda.

– Ja izsoles uzvarētājs, ierau-
dzījis dzīvokli, saprot, ka tas vi-
ņam nav piemērots – vai viņš var 
pārdomāt un atgūt naudu?  

– Ja cilvēks ir iegādājies nekus-
tamo īpašumu un pārdomā 30 dienu 
laikā, viņš vienkārši nemaksā visu 
summu un zaudē iemaksātos 10% no 
summas.

– Šādā gadījumā māja vai dzī-
voklis atkal nonāk izsolē?

– Vispirms īpašumu piedāvās ie-
priekšējam pretendentam. Ja viņš ne-
gribēs, tiks rīkota jauna izsole. 

– Cik daudz nekustamo īpašumu 
tiek pārdots izsolēs?

– Precīzas statistikas nav, manā ie-
cirknī – apmēram 8 no 10 īpašumiem 
tiek pārdoti. Ja objekts netiek pārdots, 
tātad tas atrodas tālu vai pie tā nav ērti 
piebraukt, vai tam ir apgrūtinājumi, vai 
tiek tirgota tikai īpašuma daļa.  

Ievešana valdījumā

– Ja parādnieks tiesu izpildītāju 
nelaiž pāri slieksnim, vai potenciā-
lais pircējs var iegūt parādnieka 
kontaktinformāciju un pats vieno-
ties par telpu apskati?  

– Līdz izsolei tas nav iespējams, 
pēc izsoles – tā var darīt, ja parādnieks 
piekrīt sadarboties. Ja viņš atsakās, 
pastāv īpaša „ievešanas valdījumā” 
procedūra. Tās laikā tiesu izpildītājs 
ieved jauno īpašnieku mājā vai dzī-

voklī, un parādniekam līdz ar visiem, 
kas dzīvo kopā ar viņu, ir jāatbrīvo dzī-
vojamā platība, izvācot savas mantas. 
Pirmo reizi ievedot valdījumā, tiesu iz-
pildītājs atnāk kopā ar jauno īpašnieku 
un zvana pie durvīm. Ja durvis neatver, 
procedūra tiek atlikta. Otrajā reizē iet 
kopā ar policiju, tās klātbūtnē durvis 
tiek atvērtas piespiedu kārtā.

– Kā uz to reaģē dzīvokļa iemīt-
nieki?

– Ar īpašām problēmām neesmu 
saskārusies. Pašlaik vērojama laba 
tendence: cilvēki saprot, ka no tiesu 
izpildītāja nav jābaidās, ka vajag kon-
taktēties. Ja lieta nonāk līdz galējam 
līdzeklim, līdz īpašuma pārdošanai, arī 
paši parādnieki saprot, ka ir pieņemts 
tiesas lēmums un neko darīt vairs nevar.

Kur sūdzēties?

– Vai ir bijuši gadījumi, ka ne-
kustamā īpašuma saimnieks vispār 
nav zinājis, ka to grasās pārdot 
parādu dēļ? Piemēram, cilvēks aiz-
brauca uz ārzemēm, ilgi nav bijis 
Latvijā, nav saņēmis tiesas izpildī-
tāju pavēstes? 

– Parādu piedziņa ir ilgstošs pro-
cess. Par tiesas lēmumu pārdot viņa 
nekustamo īpašumu cilvēks tiek infor-
mēts ierakstītās vēstulēs, ja nepiecie-
šams, mēs braucam uz norādīto adresi 
un cenšamies viņu informēt personīgi. 
Ja cilvēks aizbrauc uz gadu un neparū-
pējas, lai kāds no tuviniekiem saņem-
tu viņa vēstules, tā ir šī cilvēka izvēle. 
Saskaņā ar likumu, ja cilvēks ir ārze-
mēs ilgāk nekā trīs mēnešus, viņam ir 
jāpaziņo sava adrese ārvalstīs, tad uz-
aicinājumi tiek sūtīti turp. Pirms vērst 
piedziņu uz nekustamo īpašumu, mēs 
vienmēr iesaldējam bankas kontus. Cil-
vēks nevar to nepamanīt. 

– Ja potenciālais pircējs nav ap-
mierināts ar tiesu izpildītāja darbu, 
kur viņš var sūdzēties?

– Vai nu tiesā, vai Tieslietu ministri-
jā. Ja sūdzība attiecas uz mūsu iekšējo 
noteikumu un ētikas ievērošanu, Tiesu 
izpildītāju padome lemj par disciplinār-
lietas ierosināšanu, lietu izskata Discip-
linārlietu komisija. Sūdzības par likum-
pārkāpumiem pārsūtām uz ministriju. 
Pēc tam Disciplinārlietu komisija lemj, 
vai pārkāpums ir noticis un kādu sodu 
par to saņems tiesu izpildītājs – tā var 
būt soda nauda, rājiens vai atcelšana no 
amata. K

Kā piedalīties izsolē?
Visu informāciju par izsolēm un tajās pārdodamajiem īpašumiem var atrast mājaslapā izsoles.ta.gov.lv, 

sadaļā „Atbildes uz jautājumiem”. Tur tiek sniegtas ziņas par pārdodamajiem objektiem, informācija par 
likmes lielumu un par to, kā ir palielinājusies cena izsoles laikā.

Lai piedalītos izsolē, jāreģistrējas izsoles.ta.gov.lv vai jāvēršas pie tā tiesu izpildītāja, kas pārdod šo 
īpašumu.

Izsoles dalībniekiem ir jāsamaksā 10% no nekustamā īpašuma vērtējuma summas un 20 eiro. Samaksāt 
var mājaslapā izsoles.ta.gov.lv, internetbankā vai bankas fi liālē.

Ja pretendents ir uzvarējis izsolē, 10 % no vērtējuma summas tiek ierēķināti kopējā pirkuma summā, ja 
zaudē – šī nauda viņam tiek atmaksāta. 

Precīzāku informāciju var saņemt, zvanot uz numuriem 67083612, 67083611, vai tieši pie tiesu 
izpildītājiem.

„Vērtētājam parasti nav 

iespējas ieiet dzīvoklī vai mājā, 

jo parādnieki ļoti reti piekrīt 

sadarboties, tāpēc vērtētājs 

pieļauj, ka īpašums var būt 

viduvējā vai sliktā stāvoklī.”



Visa pensĳ a – kaķiem

Pirmā kaķenīte pie Regīnas pienāca uz ielas, 
sievietei ejot uz veikalu. Pēc kāda laika kaķu 
mammai piedzima mazuļi, bet kaķene kaut kur 
aizklīda. Regīna visiem kaķēniem ļāva uzaugt 
savā dzīvoklī. Kopš tā laika kaķi tajā vairojās da-
biskā veidā.

– Uzskatu, ka dzīvniekam ir jādzīvo, arī jāvai-
rojas tā, kā viņš vēlas, – savu nostāju komentē 
pensionāre. – Pēdējos divdesmit gados manā dzī-
voklī regulāri dzima kaķēni.

Sākumā Regīna saviem lutekļiem ļāva staigāt 
ārā. Kad kāpņu telpas durvis tika aprīkotas ar 
koda slēdzeni, viņa dzīvniekus laukā vairs nelai-
da (vienu no kaķiem smagās durvis saspieda, un 
viņš gāja bojā), tāpēc svaigu gaisu viņi elpoja uz 
balkona. 

Laika gaitā kaķu kolonija kļuva lielāka. Pagā-
jušā gada jūlijā Regīnas 60 m2 dzīvoklī mitinājās 
32 kaķi – 28 pieauguši un četri mazuļi. Lai viņus 
pabarotu, Regīna ik dienu pirka sešas 400 g kaķu 
barības bundžas un sauso barību, katru reizi tērē-
jot aptuveni 7 eiro.

– Kaķi ēda, cik gribēja, es viņiem neko nelie-
dzu. Lai dzīvniekus uzturētu, savākšanas punktā 
nodevu visu, ko vien varēju, arī pudeles un alumī-
nija skārdenes, vasarā pārdevu pašas lasītas ogas 
un sēnes, – stāsta mums sieviete.

Šo mīlestību pret dzīvniekiem ievēroja arī kai-
miņi. Specifi skā smaka sāka izplatīties visā kāpņu 
telpā. Nelabvēļi un, kā saka pati pensionāre, sū-
dzībnieki par antisanitārajiem apstākļiem paziņoja 
atbildīgajām iestādēm.

Kaķu banda 

– Reiz, nākot no veikala, pie kāpņu telpas dur-
vīm satiku policistus, kuri ļoti gribēja ieskatīties 
manā dzīvoklī. Sapratusi, ka policisti neatkāpsies, 
ielaidu viņus dzīvoklī.

Pašvaldības policistus sagaidīja visa Regīnas 
kaķu banda. Amatpersonas apstulba, turklāt ne 
tikai no ūsaiņu skaita vien.

– 30 gados kaķi manu dzīvokli ir pārvērtuši par 
elli. Jā, man ir antisanitāri apstākļi. Teikšu godīgi, 
visu kārtot un tīrīt vairs nebija spēka, – neslēpj 
Regīna.

Policisti izjautāja saimnieci par kaķu dzīves 
apstākļiem un uzrakstīja administratīvo aktu. Vi-
deosižetu pēc tam parādīja televīzijā, un Regīna 
kļuva populāra. Sieviete stāsta, ka nav varējusi ne 
iziet pagalmā, ne ieiet veikalā – uz viņu burtiski 
rādījuši ar pirkstiem.

No saimniekiem neņem

Pēc dažām dienām, 2018. gada 21. augustā, 
pie pensionāres ieradās Pārtikas un veterinārā die-
nesta (PVD) darbinieki.

– Atnāca, uzvilkuši halātus un bahilas, it kā 
šeit būtu ķīmiskais vai radioaktīvais piesārņojums. 
Es te dzīvoju 30 gadus un esmu dzīva un vesela, 
bet viņi baidās saķert kādu infekciju! – dusmojas 
Regīna.

Darbinieki konstatēja vairākus Ministru kabine-
ta noteikumu Nr. 266 Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai pārkāpumus. Piemē-
ram, nevienam kaķim nav pases un vakcinācijas 
apliecības.

– Kur lai ņemu naudu, lai maksātu par vakcīnām? 
Pašai ir grūti iztikt! – ar sašutumu saka sieviete.

Regīnai pārmeta, ka viņa dzīvniekiem neesot 
nodrošinājusi tādus apstākļus, lai viņi netraucētu 
citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem. Inspektori arī 
konstatēja, ka kaķi tiek turēti antisanitāros aps-
tākļos. Uzrakstījuši administratīvo protokolu, PVD 
darbinieki Regīnai ieteica atdot mājdzīvniekus 
kaut kur citur un deva mēnesi laika.

Regīna zvanīja uz patversmēm, bet tajās atbil-
dēja, ka kaķus neņems, jo nav līdzekļu, lai viņus 
uzturētu. Savukārt, ja dzīvnieki tiks ofi ciāli konfi s-
cēti, valsts apmaksās viņu uzturēšanu.

– Es situāciju izskaidroju vienam no PVD in-
spektoriem, – atceras pensionāre. – Viņš ierosinā-
ja, ka kaķus patiesi varētu konfi scēt. Es to uztvēru 
kā izeju no situācijas. Man pat apsolīja, ka nebūs 
jāmaksā soda nauda, jo es nekādi netraucēju PVD 
darbam.

Pagājušā gada 24. augustā PVD darbinieki at-
brauca pie Regīnas un sāka kaķus likt pārnēsāja-
majās kastēs.

– Raudu, kad atceros tās šausmas. Mani mīluļi 
skrēja pie cilvēkiem, nesaprotot, ka viņus grib vest 
prom. Pēc tam sāka slēpties, kur vien var, tomēr 
PVD darbinieki noķēra gandrīz visus, – atminas 
Regīna.

Paslēpties izdevās tikai vienai kaķenei. Vakarā 
viņa sagaidīja saimnieci, sēžot istabas vidū. Pārē-
jos dzīvniekus nogādāja dzīvnieku patversmē Ulu-
bele, kur viņus vakcinēja un sterilizēja. Operēja pat 
15 gadus veco senioru.

– Kam tas bija vajadzīgs? – pārdzīvo Regīna. 
– Viņš jau tā gandrīz nestaigāja, būtu ļāvuši kaķim 
mierīgi mājās nomirt.

Atdot dzīvokli par kaķiem

Septembrī Regīna saņēma vēstuli, kurā PVD 
informēja par 25 eiro lielu soda naudu. Sieviete 
atzinās, ka negrasījās to maksāt un drīz aizmirsa 
par vēstuli. Savukārt aprīlī kaķu tante uzzināja, 
ka viņa ir parādā arī 6200 eiro. Nodrošinājuma 
valsts aģentūra nolēma no Regīnas piedzīt nau-
du, kas tika iztērēta trīsdesmit kaķu uzturēšanai 
patversmē Ulubele. Laika posmā no 2018. gada 
24. augusta līdz 19. septembrim, kad tika pie-
ņemts galīgais lēmums par kaķu konfi skāciju, viņu 
uzturēšanai esot iztērēti 6180,42 eiro.

Apstrīdēt šo lēmumu sieviete drīkstēja mēneša 
laikā. Tomēr Regīna ierakstītajai vēstulei nepie-
vērsa uzmanību, un viņas lietu uzticēja tiesu iz-
pildītājam. Pašlaik kopējais parāds ir palielinājies 
līdz 7300 eiro.

– Es kaķiem tērēju ap 200 eiro mēnesī. Ar ko 
viņus baroja patversmē, ja četrās nedēļās iztērēja 
vairāk nekā 6000 eiro? – brīnās pensionāre.

Kā gan viņa, maznodrošināta pensionāre, lai 
samaksā šādu summu? Vai no viņas drīkst prasīt 
šādu naudu?

Ņem no tiem, 
no kā var paņemt

Patversmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsone pa-
stāstīja, ka nelegālajiem kaķu audzētājiem parasti 
prasa apmaksāt dzīvnieku uzturēšanas izdevumus.

– Šiem cilvēkiem ir jāatbild par to, ka mocī-
ja dzīvniekus, – uzskata I. Džonsone, tomēr, vi-
ņasprāt, Regīnas gadījums neiekļaujas nekādos 
standartos.

– Daži cilvēki savāc ielas kaķus un domā, ka 
viņus glābj, tomēr šie cilvēki neaprēķina savus 
spēkus un rada problēmas gan sev, gan apkārtē-
jiem. Kad pie Regīnas atnāca pārbaude, sieviete 
pati atzina, ka netiek galā ar dzīvniekiem, un neli-
ka šķēršļus viņu konfi scēšanai. Domāju, ka atņemt 
viņai vienīgo mājokli nav taisnīgi.

Tomēr nelaimīgajai sievietei ir kāda iespēja. 
Ja persona ir trūcīga vai maznodrošināta, iepriekš 
minētos dzīvnieku uzturēšanas izdevumus sedz 
valsts. Tātad pensionārei ir jāpasteidzas un jāat-
jauno maznodrošinātās personas statuss. Tad visu 
viņas parādu apmaksās valsts, – ieteica I. Džon-
sone. K

Liene VARGA
Vientuļā un labsirdīgā pensionāre Regīna Š. tālajos 90. gados deva 
pajumti mazai kaķenītei. Pēc gandrīz 30 gadiem viņas trīsistabu dzī-
voklī Rīgā dzīvoja jau 32 kaķi. Protams, kaimiņiem tas nepatika, un 
par ķepaiņu koloniju drīz uzzināja varas iestādes. Regīnai paziņoja, 
ka viņa cietsirdīgi izturas pret dzīvniekiem, kaķus konfi scēja un viņu 
bijušajai saimniecei par ņaudētāju uzturēšanos dzīvnieku patversmē  
atsūtīja rēķinu gandrīz 6200 eiro apmērā. Tiesu izpildītāja iesaistīša-
nās summu palielināja līdz 7300 eiro. Šādas naudas Regīnai nav, un 
tagad tiesu izpildītājs var atņemt viņai dzīvokli.

Kaķu saimnieci mēģina izlikt no trīsistabu dzīvokļa RīgāKaķu saimnieci mēģina izlikt no trīsistabu dzīvokļa Rīgā

RŪPĒJAS PAR KAĶIEM ‒ 
ZAUDĒ MĀJOKLI!

„Daži cilvēki savāc ielas kaķus un 

domā, ka viņus glābj, tomēr šie cilvēki 

neaprēķina savus spēkus un rada 

problēmas gan sev, gan apkārtējiem.”

K12 Ņem vērā!


