3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Meža iela 2
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

398.60 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Ventilācijas kanālu remonts

1

293.00

416.90

0.0613

0.0872

2

Tekošais remonts

1

25.00

35.57

0.0052

0.0074

318.00

452.47

0.0665

0.0946

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Meža iela 2

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Vienības iela 6
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

1

2807.10 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Iekšējo ieejas durvju nomaiņa, 4 gab.
Pavisam kopā remonta darbi:

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

1

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2
(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1980.00

2817.29

0.0588

0.0836

1980.00

2817.29

0.0588

0.0836

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Vienības iela 6

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Daugavas iela 19
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

812.66 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL
1

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem
Pavisam kopā remonta darbi:

1

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

EUR

LVL

EUR

267.84

381.10

0.0275

0.0391

267.84

381.10

0.0275

0.0391

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Daugavas iela 19

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Daugavas iela 21
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

534.99 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL
1

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem
Pavisam kopā remonta darbi:

1

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

EUR

LVL

EUR

176.40

250.99

0.0275

0.0391

176.40

250.99

0.0275

0.0391

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Daugavas iela 21

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Daugavas iela 40
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

17.00

24.19

0.0194

0.0277

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

0.76

1.08

0.0009

0.0012

17.76

25.27

0.0203

0.0289

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Daugavas iela 40

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Daugavas iela 44
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

17.00

24.19

0.0072

0.0102

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

30.76

43.77

0.0130

0.0185

47.76

67.96

0.0202

0.0287

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Daugavas iela 44

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Pritikina "Arone"
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

200.20 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

17.00

24.19

0.0071

0.0101

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

70.48

100.28

0.0294

0.0418

87.48

124.47

0.0365

0.0519

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Pritikina "Arone"

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Pritikina "Rozes"
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

217.70 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

17.00

24.19

0.0070

0.0100

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

70.96

100.97

0.0294

0.0418

87.96

125.16

0.0364

0.0518

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Pritikina "Rozes"

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Pritikina "Saulkalne"
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

201.80 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

17.00

24.19

0.0071

0.0100

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

70.96

100.97

0.0294

0.0419

87.96

125.16

0.0365

0.0519

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Pritikina "Saulkalne"

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

18.novembra iela 388
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

2026.00 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

65.00

92.49

0.0027

0.0038

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

602.80

857.71

0.0248

0.0353

667.80

950.20

0.0275

0.0391

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

18.novembra iela 388

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

18.novembra iela 390
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

2542.32 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

64.00

91.06

0.0021

0.0030

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

773.96

1101.25

0.0254

0.0361

837.96

1192.31

0.0275

0.0391

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

18.novembra iela 390

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

18.novembra iela 394
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

5125.22 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

28.40

40.41

0.0005

0.0007

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

1660.96

2363.33

0.0270

0.0384

1689.36

2403.74

0.0275

0.0391

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

18.novembra iela 394

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

1

18.novembra iela 396
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.
3227.46 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Jumta remonts

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

1
Pavisam kopā remonta darbi:

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

2920.80

4155.92

0.0754

0.1073

2920.80

4155.92

0.0754

0.1073

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

18.novembra iela 396

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

18.novembra iela 426
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

12.00

17.07

0.0119

0.0169

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

8.28

11.78

0.0082

0.0117

20.28

28.85

0.0201

0.0286

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

18.novembra iela 426

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Židino Ārgaļi
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

178.90 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

15.00

21.34

0.0068

0.0097

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

65.64

93.40

0.0297

0.0423

80.64

114.74

0.0365

0.0520

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Židino Ārgaļi

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Markova Dekšņi
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

105.90 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

9.00

12.81

0.0071

0.0101

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

37.44

53.27

0.0295

0.0419

46.44

66.08

0.0366

0.0520

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Markova Dekšņi

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Stropi Dūmsēta
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

202.80 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

18.00

25.61

0.0072

0.0102

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

73.68

104.84

0.0293

0.0417

91.68

130.45

0.0365

0.0519

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Stropi Dūmsēta

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Naujene Kadiķi
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

135.30 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

10.00

14.23

0.0062

0.0088

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

49.28

70.12

0.0304

0.0432

59.28

84.35

0.0366

0.0520

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Naujene Kadiķi

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Židino Krasti
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

70.60 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

8.00

11.38

0.0094

0.0134

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

22.84

32.50

0.0270

0.0384

30.84

43.88

0.0364

0.0518

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Židino Krasti

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Vienības iela Liepas
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

122.70 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

9.00

12.81

0.0061

0.0087

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

44.64

63.52

0.0303

0.0431

53.64

76.33

0.0364

0.0518

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Vienības iela Liepas

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Markova Markova
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

358.60 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

22.00

31.30

0.0051

0.0073

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

134.84

191.86

0.0313

0.0446

156.84

223.16

0.0364

0.0519

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Markova Markova

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Naujene Siliņi
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

82.30 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

8.00

11.38

0.0090

0.0129

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

24.16

34.38

0.0273

0.0389

32.16

45.76

0.0363

0.0518

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Naujene Siliņi

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Naujene Stacijas 2
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

148.80 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

19.00

27.03

0.0106

0.0151

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

17.00

24.19

0.0095

0.0135

36.00

51.22

0.0201

0.0286

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Naujene Stacijas 2

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Naujene Stacijas 3
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

101.50 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

14.00

19.92

0.0115

0.0164

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

10.60

15.08

0.0087

0.0124

24.60

35.00

0.0202

0.0288

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Naujene Stacijas 3

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Naujene Stacijas 4
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

60.50 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

11.00

15.65

0.0152

0.0216

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

3.64

5.18

0.0050

0.0071

14.64

20.83

0.0202

0.0287

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Naujene Stacijas 4

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2014. gada tāmei
Mājas adrese:
Mājas pārvaldnieks:

Naujene Stacijas 9
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība

Nr.
p.k.

1284.60 m2

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Plānoto
remontdarbu
periods
(gadi)

Orientējošās
remonta
darbu
izmaksas

Orientējošās
remonta darbu
izmaksas uz
vienu
dzīvokļa īpašuma
platības m2
(summa / m2 mēnesī)

LVL

EUR

LVL

EUR

1

Tekošais remonts

1

125.00

177.86

0.0081

0.0115

2

Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem

1

186.40

265.22

0.0121

0.0172

311.40

443.08

0.0202

0.0287

Pavisam kopā remonta darbi:

Piezīmes.
1.* Remonta darbi norādīti to izpildes prioritārajā kārtībā.
2.** Summas norādītas orientējoši pēc 2013 .gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā
no darbu veikšanas laika.

Saskaņā ar 09.02.2008. MK noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzivojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" , Jūs varat iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2014. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

SASTĀDĪJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" būvinženieris S. Timofejevs ____________________
14.10.2013.
APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
14.10.2013.

Naujene Stacijas 9

