
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. pants nosaka: 

 

(1) Persona ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu mājā, ja tā ieguvusi 

dzīvojamo māju pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu, izņemot šajā pantā 

noteiktos gadījumus. Ja pārvaldnieks ir juridiskā persona, dzīvojamo māju 

pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās 

kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams tam juridiskās personas 

darbiniekam, kurš veic pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu 

attiecīgajā mājā.. 

 

(2) Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz trešo profesionālās 

kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments nepieciešams: 

 

- īpašniekam, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju; 

 

- īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas 

īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata; 

 

- īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības 

darbiniekam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedram, kurš veic attiecīgo 

pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks. 

 

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos dzīvojamās mājas īpašnieks ir juridiskā 

persona, šādas mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz trešo 

profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments vajadzīgs tam juridiskās 

personas darbiniekam, kurš veic pārvaldīšanas uzdevumu. 

 

(4) Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments nav nepieciešams viendzīvokļa 

mājas pārvaldītājam, kā arī gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir 

mazāka par 1500 kvadrātmetriem un to pārvalda: 

 

- pats dzīvojamās mājas īpašnieks; 

 

- dzīvojamās mājas īpašnieks, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi 

dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta 

līguma pamata; 

 

- dzīvojamās mājas īpašnieku veidota dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrība vai 

biedrība. 

 

(5) Persona, kura līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzkrājusi praktiskā darba pieredzi 

dzīvojamo māju pārvaldīšanā, ir tiesīga veikt pārvaldīšanas uzdevumu daudzdzīvokļu 

mājā, ja šajā likumā noteiktajā termiņā ir atzīta tās profesionālā kompetence dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas jomā un tā ir saņēmusi trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu. 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.07.2010. likumu un 19.12.2013. likumu) 


