
4. Pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.1014

Dzīvojamai mājai uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2009. gadu 

Mājas adrese     Ezeru iela  61A, Daugavpils

Mājas pārvaldnieks     SIA «DDzKSU»                                        LV41503002485     Liepājas iela 21, Daugavpils        

 1. Kopējā dzīvokļu īpašumu platība (m2),
     tai skaitā:

1.1. apkurināmā platība

1.2. balkonu/terašu platība ar koeficientu 0,3

1.3. lodžiju platība ar koeficientu 0,5

2. Apsaimniekošanas maksa

2629.50

43.20

Nr.p.k. Ieņēmumu un izdevumu posteņi
Plānotā 
summa 

periodā (Ls) 

Faktiskā 
summa

 periodā (Ls)

2672.70

Nr.     265/09

1 2 3 4

3. Nekustamā īpašuma nodoklis

4. Zemes nomas maksa

Ls/m2 mēnesī

Ls/m2 mēnesī

Ls/m2 mēnesī

0.1966

5. Uzkrājuma fonds Ls/m2 mēnesī0.0300

6. Siltummezgla ierīkošana Ls/m2 mēnesī0.0358

Līdzekļu atlikums uz perioda sākumu (uzkrājuma fonds) 2129.89I

 Ieņēmumi 8279.77 8279.77II

 Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa 6203.52 6203.521.     

 Nekustamā īpašuma nodoklis2.     

 Zemes nomas maksa3.     

 Apdrošināšana4.     

 Citi ieņēmumi (uzkrājuma fonds) 946.62 946.625.     

 Citi ieņēmumi (par siltummezgla ierikosanu ) 1129.63 1129.636.

 Citi ieņēmumi 7.

 Izdevumi 8917.95 8917.95III

 Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana 1672.36 1672.361.     

 Mājai piesaistītais zemes gabals 1558.77 1558.771.1.   

 Koplietošanas telpas 6.31 6.311.2.   
 Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas

pakalpojumi
107.28 107.281.3.   

 Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 3313.17 3313.172.     

 Ūdensvada un kanalizācijas sistēma 779.38 779.382.1.   

 Siltumapgādes sistēma 839.34 839.342.2.   

 Elektroapgādes sistēma 211.41 211.412.3.   

 Mājas konstruktīvie elementi 981.33 981.332.4.   

 Plānotie nākamo periodu izdevumi kārtējiem remonta darbiem (darbu atšifrējums)2.5.   

 Avārijas dienesta pakalpojumi 501.71 501.712.6.   

 Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi 1000.26 1000.263.     

 Finanšu uzskaite 716.28 716.283.1.   

 Juridiskie pakalpojumi 189.32 189.323.2.   



 Lietvedība 94.66 94.663.3.   

 Pārvaldnieka administratīvie izdevumi 217.73 217.734.     

 Administratīvo ēku uzturēšana 22.09 22.094.1.   

 Pasta un sakaru pakalpojumi 9.47 9.474.2.   

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi4.3.   

 Citi izdevumi 186.17 186.174.4.   

 Neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem5.     

 Citi izdevumi 2714.43 2714.436.     

 Nekustamā īpašuma nodoklis6.1.   

 Zemes nomas maksa6.2.   

 Apdrošināšana6.3.   

 Citi izdevumi (par siltummezgla ierikosanu) 1129.63 1129.636.4.   

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda. 1584.80 1584.806.5.   

Līdzekļu atlikums uz perioda beigām  (uzkrājuma fonds) 1491.71IV

Iedzīvotāju un neapdzīvojamo telpu nomnieku/īpašnieku parādi uz perioda beigām 1345.17V

Sastādīja 

Datums

Datums 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

grāmatvede Renāte Zalivska                        

Apstiprināja

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Izpilddirektore Valentīna Dedele                  

31.03.2010

31.03.2010


