
2. Pielikums
Ministru kabineta

2008.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.1014

Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu
plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2010.gadam  kopsavilkums

Mājas adrese     Varšavas iela  16, Daugavpils Mājas pārvaldnieks     SIA «DDzKSU»                

 Informācija par māju:

 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. Dzīvokļu īpašumu skaits

3. Stāvu skaits

4. Kāpņu telpu skaits

5. Siltummezglu skaits

6. Liftu skaits

7. Atkritumu vadu skaits

8. /Cita informācija/

 9. Koplietošanas telpas (m2)

9.1. kāpņu telpas

9.2. pagrabs

9.3. bēniņi

9.4. logi koplietošanas telpās

10. Apkopjamā platība (m2)

10.1. ietves

10.2. ielas braucamā daļa, laukumi

10.3. zāliens, apstādījumi

10.4. konteineru laukumi

10.5. bērnu rotaļu laukums

10.6. citi

Liepājas iela 21, Daugavpils                      
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Nr.p.k. Pakalpojums

Vai tiek
sniegts

pakalpojums
(jā/nē)

Izcenojums
 Ls/m2
 mēnesī  mēnesī gadā

Summa (Ls)

2 3 4 5 61

1282.30

LV41503002485  

Nr.     763/09

 Ieņēmumi    0.2624 336.48 4037.71I      

 Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa jā 0.1966 252.1 3025.21.     

 Nekustamā īpašuma nodoklis nē2.     

 Zemes nomas maksa nē3.     

 Apdrošināšana nē4.     

 Citi ieņēmumi (uzkrājuma fonds) jā 0.03 38.47 461.635.     

 Citi ieņēmumi (par siltummezgla ierikosanu ) jā 0.0358 45.91 550.886.

 Izdevumi    0.2624 336.48 4037.71II     
 Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes

gabala sanitārā kopšana
   0.053 67.96 815.541.     

 Mājai piesaistītais zemes gabals jā 0.053 67.96 815.541.1.   

 Koplietošanas telpas jā1.2.   
 Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu

sanitārās kopšanas pakalpojumi
jā1.3.   

 Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti    0.135 173.11 2077.332.     

 Ūdensvada un kanalizācijas sistēma 0.0247 31.67 380.072.1.   

 Siltumapgādes sistēma 0.0266 34.11 409.312.2.   

 Elektroapgādes sistēma 0.0067 8.59 103.12.3.   

 Mājas konstruktīvie elementi 0.0311 39.88 478.552.4.   
 Plānotie nākamo periodu izdevumi kārtējiem remonta darbiem (darbu

atšifrējums)
0.03 38.47 461.632.5.   

 Avārijas dienesta pakalpojumi 0.0159 20.39 244.662.6.   

 Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi 0.0317 40.65 487.793.     

 Finanšu uzskaite jā 0.0227 29.11 349.33.1.   



 Juridiskie pakalpojumi jā 0.006 7.69 92.333.2.   

 Lietvedība jā 0.003 3.85 46.163.3.   

 Pārvaldnieka administratīvie izdevumi 0.0069 8.85 106.174.     

 Administratīvo ēku uzturēšana jā 0.0007 0.9 10.774.1.   

 Pasta un sakaru pakalpojumi jā 0.0003 0.38 4.624.2.   

 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi nē4.3.   

 Citi izdevumi jā 0.0059 7.57 90.794.4.   

 Neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem nē5.     

 Citi izdevumi nē 0.0358 45.91 550.886.     

 Nekustamā īpašuma nodoklis nē6.1.   

 Zemes nomas maksa nē6.2.   

 Apdrošināšana nē6.3.   

 Citi izdevumi (par siltummezgla ierikosanu) jā 0.0358 45.91 550.886.4.   

 Pārvaldnieka peļņa  x7.     

Sastādīja 

Datums

Datums 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Ekonomiste L.Marčenko

Apstiprināja

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Tehniskais direktors A.Vasiļjevs

23.11.2009

23.11.2009


