
Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

jūnijs-

septembris
9500

mājas apsaimniekošanas tarifa 

paaugstināšana uz noteiktu 

periodu

9500

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)(vārds, uzvārds)

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

Ēka

Jumta remonts

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

daļēji neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

18.novembra iela 390, Vecstropi Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Naujenes pag.,Daugavpils nov.



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

septembris-

oktobris
3900

mājas apsaimniekošanas tarifa 

paaugstināšana uz noteiktu 

periodu

3900

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)(vārds, uzvārds)

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

Ēka

Kāpņu telpu remonts 

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

18.novembra iela 394, Vecstropi Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Naujenes pag.,Daugavpils nov.



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

augusts-

septembris
5600

mājas apsaimniekošanas tarifa 

paaugstināšana uz noteiktu 

periodu

5600

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)(vārds, uzvārds)

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

Ēka

Jumta remonts

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

18.novembra iela 396, Vecstropi Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Naujenes pag.,Daugavpils nov.



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

aprīlis- maijs 4500 4500

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)(vārds, uzvārds)

uzkrājuma fonds 

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

Ēka

Jumta remonts

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Dārza iela 53, Randene Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī
jūnijs-jūlijs 1600

mājas apsaimniekošanas tarifa 

paaugstināšana uz noteiktu 

periodu

1600

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.

Ēka

Azsargapmales remonts

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija vai 

teritorijas labiekārtojuma elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Naujenes pag.,Daugavpils nov.

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Daugavas iela 21, Krauja Mājas 

pārvaldnieks 



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Daugavas iela 40, Krauja Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Naujenes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija vai 

teritorijas labiekārtojuma elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

netiek plānots

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

(vārds, uzvārds)

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

daļēji neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī
jūnijs-jūlijs 600 uzkrājuma fonds 600

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Daugavas iela 44, Krauja Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Naujenes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija vai 

teritorijas labiekārtojuma elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

Daļējs jumta remonts

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

(vārds, uzvārds)

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

daļēji neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī
maijs-jūnijs 1100 1100

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ēka

Lietusūdens sistēmas remonts uzkrājuma fonds

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Kalkūnes iela 7, Kalkūni Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

daļēji neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī
jūlijs,augusts 2600 2600

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Kalkūnes iela 9, Kalkūni Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

Pamatu nostiprināšana saskaņā ar tehniskās apsekošanas aktu

mājas apsaimniekošanas tarifa 

paaugstināšana uz noteiktu 

periodu

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

daļēji neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī
maijs-jūnijs 1100 1100

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Kalkūnes iela 11, Kalkūni Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

Lietusūdens sistēmas remonts uzkrājuma fonds

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Kalkūnes iela 17, Kalkūni Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

netiek plānots

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

950 950

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Kalkūnes iela 20, Kalkūni Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

Paneļu šuvju remonts uzkrājuma fonds

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

daļēji apmierinošā 

tehniskā stāvoklī
jūlijs- augusts

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

1300 1300

2160 2160

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Ķieģeļu iela 2, Kalkūni Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.
(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ēka

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas remonts mājas apsaimniekošanas tarifa 

paaugstināšana uz noteiktu 

perioduKāpņu telpas remonts

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

maijs- jūlijs
apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

800 800

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija vai 

teritorijas labiekārtojuma elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Ēka

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Mājas adrese

Kāpņu telpas ieejas remonts (betonēšana)

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī
maijs-jūnijs uzkrājuma fonds 

Meža iela 2, Krauja

Naujenes pag.,Daugavpils nov.



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

Kāpņu telpas remonts aprīlis- maijs 1900 uzkrājuma fonds 1900

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Muitas iela 7, Muita Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Kalkūnes pag.,Daugavpils nov.

Ēka

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

netiek plānots

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

Ludvigs Lapinskis
(vārds, uzvārds)

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)



Plānotās darbu 

izmaksas
1

Pārvaldīšanas 

izdevumu 

sadalījums pa 

gadiem

(euro ) (euro gadā)

oktobris-

novembris
1590 uzkrājuma fonds 1590

Piezīmes.

3. 
1 

Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

Sastādīja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)

Apstiprināja 12.10.2017.
(paraksts) (datums)(vārds, uzvārds)

1. 
 
Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

Sergejs Timofejevs
(vārds, uzvārds)

Ludvigs Lapinskis

Ārējie inženiertīkli

netiek plānots

Teritorijas labiekārtojums

netiek plānots

Ēka

Kāpņu telpas Nr.1 kosmētiskais remonts

Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

netiek plānots

apmierinošā 

tehniskā stāvoklī

(nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Dzīvojamās mājas elements, 

iekārta, inženierkomunikācija 

vai teritorijas labiekārtojuma 

elements

Uzturēšanas darba veids

Informācija par vizuālo 

pārbaudi vai tehnisko 

apsekošanu

Plānotais 

uzturēšanas darba 

veikšanas laiks

Priekšlikumi darbu finansējuma 

avotam

2. pielikums

Ministru kabineta 

2017. gada  11. jūlija

noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

Mājas adrese

Stacijas iela 9, Naujene Mājas 

pārvaldnieks 

SIA"Naujenes pakalpojumu serviss" 41503008685,

Daugavas 29a, Krauja,Naujenes pag., Daugavpils nov.Naujenes pag.,Daugavpils nov.


