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Informēts dzīvokļa īpašnieks – kvalitatīvas 
 dzīvojamo māju pārvaldīšanas atslēga 



No “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 

• Mājas pārvaldnieka pienākums - sniegt dzīvojamās 
mājas īpašniekam aktuālu, nepārprotamu un pilnīgu 
informāciju par dzīvojamās mājas īpašniekam 
saistošiem normatīvajiem aktiem un no tiem izrietošajām 
saistībām;  

 

• Par pārvaldnieka saistībām, kas izriet no pārvaldīšanas 
uzdevuma, kā arī — pēc dzīvojamās mājas īpašnieka 
pieprasījuma — par jautājumiem, kas attiecas uz 
pārvaldīšanas uzdevumu. 

 



Informācija par māju – mājas lieta 

• Mājas lieta – dzīvojamās mājas tehniskās, juridiskās un 

finanšu informācijas kopums un tā izmaiņas mājas dzīves 

cikla laikā; 

• Mājas lieta ir iekārtojama par katru dzīvojamo māju; 

• Mājas lietu var iekārtot gan papīra dokumenta, gan 

elektroniska dokumenta veidā; 

 



Mājas lietas saturs  

• Mājas lietā ietveramās informācijas  apkopojums: 

• Dzīvojamās mājas pamatdokumenti (Kadastrālās uzmērīšanas 

lieta, piesaistītā zemesgabala robežu plāns, u.c.); 

• Dzīvojamās mājas īpašnieku reģistrs; 

• Dzīvojamās mājas tehniskā dokumentācija (Tehniskā pase, 

projektu dokumentācija, mājas tehniskā apsekojuma atzinums, 

u.c.); 

• Ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītie dokumenti 

(pārvaldīšanas līgums, pieņemtie lēmumi, noslēgtie līgumi, 

pārvaldīšanas darba plāni, finanšu atskaites, u.c.). 

• Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi 

(28.09.2010 MK noteikumi Nr.908) nosaka kārtību kādā tā ir 

jāved. 

 



Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process 
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Informācijas aprite 

Informācija 



Izvēles priekšā... 



Mūsu lēmums 

 

 

 

Iedzīvotāju saziņas un datu apmaiņas informatīvās 

sistēmas izveidošana (ISDAIS) 

 



Mūsu pieeja 

• Dzīvokļu īpašniekiem pieejamas informatīvas sistēmas 

izveidošana interneta vidē; 

• Vispārīgas pārvaldīšanas informācijas sniegšana 

sistēmas lietotājiem, jaunu lietotāju piesaiste; 

• Minimālās noteiktās informācijas apjoma paplašināšana; 

• Lietotāja (dzīvokļu īpašnieka) piederības noteiktai mājai 

principa ievērošana; 

• Sniegtās informācijas un lietotāju datu aizsardzības 

nodrošināšana. 

 

 

 



Igtspējīgu lēmumu pieņemšanas 

nodrošināšana 

• Informācijas pieejamība jebkurā pasaules vietā; 

• Nepārtraukta informācijas pieejamība (24/7); 

• Nepārtraukta informācijas aktualizācija; 

• Viegli pieejama un sagrupēta informācija; 

• Lēmumu pieņemšanas un finanšu līdzekļu izlietojuma 

caurspīdīgums; 

• Saziņa ar pārvaldnieku; 

• Savstarpēja saziņa un informācijas apspriešana lēmuma 

pieņemšanai. 

 

 

 



www.nip.lv 



Piekļuves organizēšana 



Sistēmas galvenās sadaļas 



Sistēmas iespējas (1) 

• Pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinu krātuve 



Sistēmas iespējas (2) 

• Elekroniska rēķinu apmaksa 



Sistēmas iespējas (3) 

• Mājas lietas caurskate elektroniskā formātā; 

 



Sistēmas iespējas (3.1) 

• Finanšu līdzekļu aprites 

caurspīdīguma 

nodrošināšana 



Sistēmas iespējas (3.2) 

• Iepazīšanās ar visām 

mājā veiktajām 

remontdarbu tāmēm 



Sistēmas iespējas (4) 
• Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana 



Sistēmas iespējas (5) 

• Informācija par atsevišķu dzīvokļa īpašnieku 

neizpildītajām finanšu saistībām 



Sistēmas iespējas (6) 

• Operatīvas saziņas organizēšana ar pārvaldnieku 



Sistēmas iespējas (6.1) 

• Operatīvas saziņas organizēšana ar pakalpojumu 

sniedzējiem un citiem pilsētas uzņēmumiem 



Sistēmas iespējas (7) 
• Savstarpējas saziņas nodrošināšana reģistrētajiem 

lietotājiem dzīvojamās mājas robežās 



Sistēmas iespējas (8) 

• Dzīvokļa īpašnieka iespēja deleģēt īrnieka pieeju 

atsevišķām darbībām 



Rezultāti 

• Reģistrējušies vairāk kā 6000 lietotāju; 

• Vairāk kā puse no ikmēneša nodotajiem skaitītāju 

rādījumiem tiek nodoti elektroniski; 

• 25% klientu ir atteikušies no rēķinu saņemšanas papīra 

formātā; 

• Lietotāju pasargāšana no uzmācīgas reklāmas; 

• Vairāk kā 1000 lietotāju izmanto rēķinu apmaksu; 

• Aktīvi izmantota iespēja uzdot jautājumus pārvaldniekam 

un pakalpojumu sniedzējiem; 

• Savlaicīga pārvaldīšanas un pakalpojumu rēķinu veikšana 

radot diskomfortu parādniekiem. 

 

 



Rezultāti (1) 

 

 

• Samazinājies nepamatotu pārmetumu un jautājumu skaits par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un finansiālajiem resursiem. 

 

• Solis pretī ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanai un 

kvalitatīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai! 

 

 



Attīstība 

• Dzīvokļu īpašnieku apmācība e-vidē; 

• Dzīvokļu īpašnieku iesaiste lēmumu pieņemšanā e-vidē; 

• Prombūtnē esošu īpašnieku iesaistīšana pārvaldīšanas 

procesā; 

• Savlaicīga informācija par pakalpojumu pārtraukumiem un 

to atjaunošanu; 

• Informācija par sadarbības partneru aktivitātēm; 

• Dzīvokļu īpašnieku informēšana ārkārtas situācijās. 

 

 



Paldies par uzmanību! 
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