
Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 398.60 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Tekošais remonts 220.00      0.04601

   2 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 67.04      0.01401

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

Pavisam kopā remonta darbi: 287.04 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Meža iela  2



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 812.66 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 585.12      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 585.12 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Daugavas iela  19



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 534.99 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Tekošais remonts 220.00      0.03431

   2 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 165.20      0.02571

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

Pavisam kopā remonta darbi: 385.20 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Daugavas iela  21



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 52.44      0.05991

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

Pavisam kopā remonta darbi: 52.44 0.0599

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Daugavas iela  40



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 142.20      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 142.20 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Daugavas iela  44



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Ķieģeļu iela  02
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 289.60 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 347.52      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 347.52 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Ķieģeļu iela  02



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Ķieģeļu iela  06
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 549.80 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 659.76      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 659.76 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Ķieģeļu iela  06



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne, Muitas iela  07
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 551.80 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 397.32      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 397.32 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne, Muitas iela  07



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Kalkūnes iela  07
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 231.70 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 278.04      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 278.04 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Kalkūnes iela  07



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Kalkūnes iela  09
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 231.10 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 277.32      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 277.32 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Kalkūnes iela  09



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Kalkūnes iela  11
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 232.10 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 278.52      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 278.52 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Kalkūnes iela  11



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Kalkūnes iela  12
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 849.60 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 1019.52      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 1019.52 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Kalkūnes iela  12



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Kalkūnes iela  17
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 127.90 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 92.04      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 92.04 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Kalkūnes iela  17



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Kalkūne,Kalkūnes iela  20
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 2618.20 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 3141.84      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 3141.84 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Kalkūne,Kalkūnes iela  20



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 2542.32 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Tekošais remonts 560.00      0.01841

   2 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 1270.48      0.04161

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

Pavisam kopā remonta darbi: 1830.48 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

18.novembra iela  390



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 5125.22 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 3690.12      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 3690.12 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

18.novembra iela  394



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 3227.46 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Jumta remonts 2323.80      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 2323.80 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

18.novembra iela  396



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

Randene,Dārza  53
Naujenes pakalpojumu serviss, SIA
reģ.Nr: 41503008685
Daugavas 29a, Krauja, Naujenes pag.

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 1064.30 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 1277.16      0.10001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 1277.16 0.1000

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.

Randene,Dārza  53



Mājas adrese:

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2017. gada tāmei

Mājas pārvaldnieks:

Nr.
p.k.

Dzīvojamai mājai nepieciešamo remontu darbu
nosaukums un īss apraksts*

Orientējošās
remonta
darbu

izmaksas

Orientējošās
remonta darbu

izmaksas uz
vienu

dzīvokļa īpašuma
platības m2

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

Kopējā dzīvokļa īpašumu platība 1274.60 m2

Plānoto
remont-
darbu

periods
(gadi)

3.pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014

(EUR) **
(EUR/m2 mēnesī)

   1 Uzkrājums plānotajiem un kārtējiem remonta darbiem 924.96      0.06001

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

Pavisam kopā remonta darbi: 924.96 0.0600

2016

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, kā arī ar nepieciešamajiem
remontdarbiem nākamajiem periodiem. Lūdzam 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par
dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2017. gadam. Ar MK
noteikumiem Nr.1014 Jūs varat iepazīties internetportālā www.likumi.lv

SASTĀDĪJA  SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  būvinženieris S. Timofejevs ____________________
10.10.2016.

APSTIPRINĀJA SIA "Naujenes pakalpojumu serviss"  valdes loceklis A. Elksniņš _______________________
10.10.2016.
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