
Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 4858,56 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -713,66 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 4744,77 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 4755,41 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1340,64 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -703,02 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 855,40 Ls 820,80 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1762,81 Ls 1785,84 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 516,77 Ls 511,80 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 116,58 Ls 113,64 Ls

citi izdevumi 152,57 Ls 135,12 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 562,46 Ls 1491,36 Ls

kopā 3966,59 Ls 4858,56 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 190,86 Ls 969,04 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
1531,50 Ls 2460,40 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

logu ailu apdare kāpņu telpās 520,31 Ls

4650 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

karstā ūdens stāvvada remonts 13,86 Ls 150,00 Ls

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 27,23 Ls 82,00 Ls

zāles pļaušana 1,06 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 969,04 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 388, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

bēniņu siltināšana, 610 m2

tekošais remonts

elektromontāžas darbi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 9219,12 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1459,57 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 8949,04 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 8733,86 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2544 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1674,75 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1623,10 Ls 1557,48 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 3396,17 Ls 3388,56 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 924,22 Ls 971,16 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 172,04 Ls 215,64 Ls

citi izdevumi 289,51 Ls 256,32 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 3614,55 Ls 2829,96 Ls

kopā 10019,59 Ls 9219,12 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1500,99 Ls 430,44 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
4044,99 Ls 3260,40 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti 1522 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta seguma remonts 3313,27 Ls 3280,00 Ls

jumta lūkas uzstādīšana 187,53 Ls 72,00 Ls

karstā ūdens stāvvada remonts 33,22 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 79,40 Ls

zāles pļaušana 1,13 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 430,44 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 389, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

logu nomaiņa 2.kāpņu telpai

tekošais remonts

jumta remonts 1.,2.k.t.



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 6098,88 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1609,5 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 6094,44 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 5685,55 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1682,88 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2018,39 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1073,77 Ls 1030,32 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 2259,03 Ls 2241,72 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 673,43 Ls 642,48 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 213,80 Ls 142,68 Ls

citi izdevumi 191,53 Ls 169,56 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 237,55 Ls 1872,12 Ls

kopā 4649,11 Ls 6098,88 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1228,40 Ls 2673,73 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2911,28 Ls 4545,85 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pagraba logu siltināšana 35,59 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 81,73 Ls 4250,00 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 119,10 Ls 90,00 Ls

zālāju pļaušana 1,13 Ls 38,50 Ls

150,00 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 2673,73 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 390, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

nav paredzēti

jumta seguma nomaiņa, 270 m2

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

tekošais remonts

sagatavošanās ziemas periodam

elektromontāžas darbi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 12300,36 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2339,38 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 12472,2 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 12272,07 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 3391,92 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2539,51 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 2164,21 Ls 2078,04 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 4724,92 Ls 4521,12 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1355,69 Ls 1295,76 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 329,42 Ls 287,64 Ls

citi izdevumi 506,04 Ls 342,00 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 728,29 Ls 3775,80 Ls

kopā 9808,57 Ls 12300,36 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 338,63 Ls 3002,26 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
3730,55 Ls 6778,06 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

ieejaas durvju remonts,apdare 441,04 Ls 1135 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kanalizācijas remonts 143,23 Ls 3210,00 Ls

karstā un aukstā ūdensvada remonts 123,92 Ls 300,00 Ls

apkures sistēmas remonts 19,04 Ls 88,45 Ls

zālāju pļaušana 1,06 Ls 38,00 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 3002,26 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 394, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

logu nomaiņa 1.kāpņu telpā

aukstā ūdens sistēmas rekonstrukcija

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

elektromontāžas darbi

tekošais remonts

sagatavošanās ziemas periodam



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 7738,08 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2387,34 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 7843,89 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 7402,21 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2135,04 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2829,02 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1362,34 Ls 1307,28 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 3011,22 Ls 2844,12 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 877,51 Ls 815,16 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 214,76 Ls 180,96 Ls

citi izdevumi 243,02 Ls 215,16 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 2569,33 Ls 2375,40 Ls

kopā 8278,18 Ls 7738,08 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 794,50 Ls 360,21 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2929,54 Ls 2735,61 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

apkures sistēmas remonts 66,10 Ls 2430,00 Ls

kanalizācijas remonts 48,57 Ls 144,00 Ls

jumta remonts 2316,79 Ls 120,00 Ls

karstā ūdensvada remonts 98,91 Ls 150,00 Ls

kanalizācijas un ūdens stāvvada remonts 37,95 Ls 32,00 Ls

zālāju pļaušana 1,01 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 360,21 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 396, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

nav paredzēti

jumta remonts, 240 m2

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

noslēgarmatūras nomaiņa bēniņos

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

tekošais remonts

elektromontāžas darbi

sagatavošanās ziemas periodam



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 7346,40 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1196,24 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 7312,32 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 7133,7 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2027,04 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1374,86 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1293,40 Ls 1241,16 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 2853,36 Ls 2700,24 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 770,70 Ls 773,88 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 137,13 Ls 171,84 Ls

citi izdevumi 230,69 Ls 204,24 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 3182,41 Ls 2255,04 Ls

kopā 8467,69 Ls 7346,40 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1847,87 Ls 692,50 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
3874,91 Ls 2947,54 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

PVC logu uzstādīšana 2468,52 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta seguma remonts 639,84 Ls 1340,00 Ls

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 13,44 Ls 320,00 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 59,55 Ls 54,80 Ls

zālāju pļaušana 1,06 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 692,50 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 398, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

ventilācijas restu nomaiņa

nav paredzēti

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

sagatavošanās ziemas periodam

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

jumta remonts, 120 m2



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 7319,88 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1795,43 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 7306,56 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 6959,69 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2019,96 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2142,30 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1329,43 Ls 1647,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1902,53 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1488,19 Ls 1480,80 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 336,57 Ls 328,68 Ls

citi izdevumi 229,88 Ls 203,52 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 3017,27 Ls 3659,88 Ls

kopā 8303,87 Ls 7319,88 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1708,63 Ls 711,32 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
3728,59 Ls 4371,20 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

bēniņu siltināšana 2661,33 Ls 3950 Ls

ieejas durvju remonts 335,77 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

karstā ūdens stāvvada remonts 19,01 Ls

zālāju pļaušana 1,16 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 711,32 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 418, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

bēniņu siltināšana



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 161,28 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. 0 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 156,24 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 156,24 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 15,24 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. 0,00 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 35,50 Ls 34,08 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 76,46 Ls 74,04 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 18,94 Ls 21,24 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 3,75 Ls 4,68 Ls

citi izdevumi 6,35 Ls 5,64 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 1,16 Ls 21,60 Ls

kopā 142,16 Ls 161,28 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 208,89 Ls 222,97 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
224,13 Ls 244,57 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi:

zālāju pļaušana 1,16

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 222,97 Ls

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 426, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav plānoti

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav plānoti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 14092,41 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -3185,5 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 14094,42 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 13384,35 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 9285,09 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -3895,57 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1040,64 Ls 1040,64 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1144,80 Ls 1144,68 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1774,32 Ls 1873,20 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 515,16 Ls 416,28 Ls

citi izdevumi 334,41 Ls 289,32 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 4340,67 Ls 9328,29 Ls

kopā 9150,00 Ls 14092,41 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -4320,08 Ls 624,34 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
4965,01 Ls 9952,63 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

durvju bloku nomaiņa 1587,94 Ls 3850 Ls
pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

karstā ūdens sistēmas remonts 227,36 Ls

jumta remonts 398,52 Ls 1280,00 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 202,53 Ls 850,00 Ls

fasādes remonts 181,07 Ls
apkures un karstā ūdens sistēmas remonts 16,79 Ls

kāpņu telpas apgaismojuma remonts 90,54 Ls

durvju remonts 57,09 Ls

soliņu remonts 17,00 Ls
zālāju pļaušana 0,87 Ls

mājas pārvaldnieka atalgojums 1560,96 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 624,34 Ls

kolonnu mūrējuma remonts

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

fasādes remonts

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

siltumtrases siltināšana ar armatūras nomaiņu

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

18.novembra ielā 428, Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 265,20

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -303,5 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 254,16 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 411,82 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 141,6 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -145,84 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 78,53 Ls 46,56 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 20,16 Ls 10,32 Ls

citi izdevumi 13,87 Ls 12,24 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 196,08 Ls
kopā 112,56 Ls 265,20 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 223,21 Ls 364,81 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
364,81 Ls 560,89 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 364,81 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Ārgaļi", Židinu ciemā

2011. gads 2012. gads

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

nav paredzēti

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam
kopā

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 288,12

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -209,73 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 276,12 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 276,12 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 153,84 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -209,73 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 85,16 Ls 50,64 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 22,03 Ls 11,28 Ls

citi izdevumi 15,09 Ls 13,32 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 212,88 Ls

kopā 122,28 Ls 288,12 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 104,63 Ls 258,47 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
258,47 Ls 471,35 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 258,47 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Arone", Pritikinu ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 3381,72

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -277,1 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 3457,91 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 3463,82 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2512,8 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -271,19 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 589,68 Ls 625,68 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 171,24 Ls 135,24 Ls

citi izdevumi 184,19 Ls 93,96 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 902,52 Ls 2526,84 Ls

kopā 1847,63 Ls 3381,72 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 2073,90 Ls 3684,18 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
4586,70 Ls 6211,02 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

ēkas energoaudits un projekta izstrāde 883,00 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

zālāju pļaušana 1,22 Ls

dežūrdienesta brigādes izsaukums 18,30 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 3684,18 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 17, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 1950,96 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -239,59 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 1948,14 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2017,48 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 539,04 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -170,25 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 343,81 Ls 329,64 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 737,62 Ls 717,12 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 203,45 Ls 205,56 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 46,44 Ls 45,60 Ls

citi izdevumi 77,78 Ls 54,24 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 6936,62 Ls 598,80 Ls

kopā 8345,72 Ls 1950,96 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1068,65 Ls -5328,93 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
1607,69 Ls -4730,13 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta seguma nomaiņa 6915,55 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 19,85 Ls

zālāju pļaušana 1,22 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -5328,93 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 19, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 1284,00 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -547,32 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 1281 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 1388,54 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 354,36 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -439,78 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 226,04 Ls 216,96 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 473,70 Ls 471,96 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 140,71 Ls 135,24 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 33,95 Ls 30,00 Ls

citi izdevumi 52,24 Ls 35,64 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 1,26 Ls 394,20 Ls

kopā 927,90 Ls 1284,00 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1288,68 Ls 1641,78 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
1643,04 Ls 2035,98 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

zālāju pļaušana 1,26 Ls 1560,00 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 1641,78 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 21, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 6343,92 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1301,35 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 6331,68 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 6280,28 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1750,56 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1352,75 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1116,88 Ls 951,59 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1648,84 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1497,79 Ls 1672,56 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 118,39 Ls 371,40 Ls

citi izdevumi 199,22 Ls 176,40 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 491,78 Ls 3171,97 Ls

kopā 5072,90 Ls 6343,92 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -3397,81 Ls -2139,03 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
-1647,25 Ls 1032,94 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

ēkas energoaudits 317,20 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

ūdensvada remonts 121,18 Ls

kanalizācijas remonts 1,88 Ls

apkures sistēmas remonts 0,92 Ls

durvju remonts 48,99 Ls

zālāju pļaušana 1,61 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -2139,03 Ls

nav paredzēti

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 26, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2833,68 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -374,43 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2833,68 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2782,53 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1411,2 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -425,58 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 566,76 Ls 566,76 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 592,92 Ls 623,40 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 172,20 Ls 141,72 Ls

citi izdevumi 90,60 Ls 78,72 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 716,48 Ls 1423,08 Ls

kopā 2138,96 Ls 2833,68 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1245,59 Ls 1940,31 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2656,79 Ls 3363,39 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta seguma remonts 542,78 Ls

dežūrdienesta brigādes izsaukums 31,98 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 141,72 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 1940,31 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 28, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2798,40 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -252,84 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2798,28 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2671,64 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1393,8 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -379,48 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 559,68 Ls 559,68 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 585,48 Ls 615,60 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 170,04 Ls 139,92 Ls

citi izdevumi 89,28 Ls 77,76 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 453,87 Ls 1405,44 Ls

kopā 1858,35 Ls 2798,40 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 85,22 Ls 1025,15 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
1479,02 Ls 2430,59 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kanalizācijas remonts 75,57 Ls

logu ailu remonts 162,58 Ls

dežūrdienesta brigādes izsaukums 68,58 Ls

ūdens stāvvada remonts 7,22 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 139,92 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 1025,15 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 30, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2826,84 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -250,1 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2826,72 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2783,35 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1407,96 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -293,47 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 565,32 Ls 565,32 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 591,48 Ls 621,84 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 171,72 Ls 141,36 Ls

citi izdevumi 90,24 Ls 78,60 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 392,66 Ls 1419,72 Ls

kopā 1811,42 Ls 2826,84 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 115,64 Ls 1130,94 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
1523,60 Ls 2550,66 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kanalizācijas remonts 4,14 Ls

logu ailu remonts 160,27 Ls

dežūrdienesta brigādes izsaukums 86,89 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 141,36 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 1130,94 Ls

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 32, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Plānotie izdevumi:

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

kopā

nav paredzēti

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 139,92 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -85,85 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 135,6 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 165,53 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 13,2 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -55,92 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 30,79 Ls 29,52 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 65,44 Ls 64,32 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 17,39 Ls 18,48 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 3,26 Ls 4,08 Ls

citi izdevumi 5,52 Ls 4,92 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 18,60 Ls

kopā 122,40 Ls 139,92 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 203,80 Ls 217,00 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
217,00 Ls 235,60 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 217,00 Ls

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

nav paredzēti

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 40, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 379,08 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -5,81 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 367,32 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 372,62 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 36 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -0,51 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 83,44 Ls 80,04 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 173,19 Ls 174,24 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 48,94 Ls 49,92 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 10,86 Ls 11,04 Ls

citi izdevumi 14,89 Ls 13,20 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 137,05 Ls 50,64 Ls

kopā 468,37 Ls 379,08 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 133,56 Ls 32,51 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
169,56 Ls 83,15 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

logu remonts 127,90 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

autotransporta pakalpojumi(atkritumu izvešana) 9,15 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 32,51 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Daugavas ielā 44, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

Plānotie izdevumi:



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 152,52

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -15,43 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 146,16 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 161,59 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 81,36 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. 0,00 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 43,90 Ls 26,76 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 12,92 Ls 6,00 Ls

citi izdevumi 7,98 Ls 7,08 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 112,68 Ls

kopā 64,80 Ls 152,52 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 121,16 Ls 202,52 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
202,52 Ls 315,20 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 202,52 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Dekšņi", Markovas ciemā

2011. gads 2012. gads

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

nav paredzēti

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 1224,00

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -571,61 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 1224 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 1079,46 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 613,08 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -716,15 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 204,60 Ls 197,76 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 284,64 Ls 299,88 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 82,56 Ls 67,32 Ls

citi izdevumi 39,12 Ls 34,08 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 624,96 Ls

kopā 610,92 Ls 1224,00 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -5593,17 Ls -4980,09 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
-4980,09 Ls -4355,13 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -4980,09 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

kopā

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Dzelzceļa ielā 13, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

nav paredzēti

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

citi izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 301,92 Ls

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. 0 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 289,34 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 289,34 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 161,16 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. 0,00 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 0,00 Ls 0,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 87,30 Ls 53,04 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 19,40 Ls 11,76 Ls

citi izdevumi 21,48 Ls 14,04 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 223,08 Ls

kopā 128,18 Ls 301,92 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -413,94 Ls -252,78 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
-252,78 Ls -29,70 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -252,78 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Dzirnavnieks", Vecstropu ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 194,88

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. 0 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 186,72 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 186,72 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 104,16 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. 0,00 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 0,00 Ls 0,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 50,51 Ls 34,20 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 21,87 Ls 7,56 Ls

citi izdevumi 10,18 Ls 9,00 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 144,12 Ls

kopā 82,56 Ls 194,88 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 152,31 Ls 256,47 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
256,47 Ls 400,59 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 256,47 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

2011. gads

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

Plānotie izdevumi:

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

kopā

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

mājas pārvaldīšanas izdevumi

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Kadiķi", Naujenes ciemā

2012. gads

nav paredzēti

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

citi izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 101,64

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. 0 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 97,44 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 97,44 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 54,36 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. 0,00 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 28,64 Ls 17,88 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 9,12 Ls 3,96 Ls

citi izdevumi 5,32 Ls 4,68 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 75,12 Ls

kopā 43,08 Ls 101,64 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 69,12 Ls 123,48 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
123,48 Ls 198,60 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 123,48 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Krasti", Židinu ciemā

2011. gads 2012. gads

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

nav paredzēti

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 176,64

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. 0 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 169,32 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 169,32 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 94,32 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. 0,00 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 0,00 Ls 0,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 47,67 Ls 31,08 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 18,08 Ls 6,84 Ls

citi izdevumi 9,25 Ls 8,16 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 386,85 Ls 130,56 Ls

kopā 461,85 Ls 176,64 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 274,58 Ls -17,95 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
368,90 Ls 112,61 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

dūmvada remonts 386,85 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -17,95 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

nav paredzēti

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Liepas", Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 516,36

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -174,63 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 494,88 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 494,88 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 275,76 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -174,63 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 161,78 Ls 90,72 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 30,31 Ls 20,16 Ls

citi izdevumi 27,03 Ls 23,88 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 381,60 Ls

kopā 219,12 Ls 516,36 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 584,07 Ls 859,83 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
859,83 Ls 1241,43 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 859,83 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Markova", Markovas ciemā

2011. gads 2012. gads

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

nav paredzēti

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 937,32

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -158,36 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 937,32 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 845,00 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 258,84 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -250,68 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 165,00 Ls 158,40 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 343,61 Ls 344,52 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 98,12 Ls 98,76 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 27,50 Ls 21,96 Ls

citi izdevumi 44,25 Ls 26,04 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 9,78 Ls 287,64 Ls

kopā 688,26 Ls 937,32 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 263,63 Ls 512,69 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
522,47 Ls 800,33 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

0,00 Ls 180 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 9,05 Ls 85,00 Ls

zālāju pļaušana 0,73 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 512,69 Ls

loga nomaiņa

tekošais remonts

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

citi izdevumi

kopā

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

2011. gads

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Meža ielā 2, Kraujas ciemā

2012. gads

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 11127,84

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -4607,65 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 11049,19 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 10437,58 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 3070,44 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -5219,26 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1959,17 Ls 1879,92 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 4256,26 Ls 4090,08 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1146,22 Ls 1172,28 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 267,63 Ls 260,28 Ls

citi izdevumi 349,47 Ls 309,36 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 2714,31 Ls 3415,92 Ls

kopā 10693,06 Ls 11127,84 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -2198,58 Ls -1842,45 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
871,86 Ls 1573,47 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

0,00 Ls 2480 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta remonts 2193,61 Ls 82,00 Ls

kanalizācijas remonts 16,78 Ls

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 36,55 Ls

elektroenerģijas pieslēguma remonts 466,15 Ls

zālāju pļaušana 1,22 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -1842,45 Ls

tekošais remonts

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

cauruļvadu siltumizolācija pagrabā

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Meža ielā 4, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

citi izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 8620,80

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1447,66 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 8644,55 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 8380,06 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2378,88 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1712,15 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1517,79 Ls 1456,44 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 3364,74 Ls 3168,60 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 910,54 Ls 908,16 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 201,88 Ls 201,60 Ls

citi izdevumi 270,72 Ls 239,64 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 4721,80 Ls 2646,36 Ls

kopā 10987,47 Ls 8620,80 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -108,45 Ls -2451,37 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2270,43 Ls 194,99 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

0,00 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

2750,00 Ls

jumta seguma remonts 4630,57 Ls 570,00 Ls

siltumsūkņa nomaiņa 90,01 Ls

zālāju pļaušana 1,22 Ls 82,00 Ls

28,00 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -2451,37 Ls

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Meža ielā 6, Kraujas ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

sagatavošanās ziemas periodam

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

jumta remonts

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

tekošais remonts

pamatu apmales remonts

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 289,68

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -94,58 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 277,68 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 277,68 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 154,68 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -94,58 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 0,00 Ls 0,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 85,45 Ls 50,88 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 22,39 Ls 11,28 Ls

citi izdevumi 15,16 Ls 13,44 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 214,08 Ls

kopā 123,00 Ls 289,68 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 131,76 Ls 286,44 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
286,44 Ls 500,52 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 286,44 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Rozes", Pritikinu ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 289,20

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -589,79 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 277,08 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 302,44 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 154,44 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -564,43 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 85,35 Ls 50,76 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 22,13 Ls 11,28 Ls

citi izdevumi 15,16 Ls 13,44 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 213,72 Ls

kopā 122,64 Ls 289,20 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 106,19 Ls 260,63 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
260,63 Ls 474,35 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 260,63 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Saulkalne", Pritikinu ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 106,08

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -44,43 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 101,76 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 101,76 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 56,64 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -44,43 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 31,61 Ls 18,60 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 7,94 Ls 4,08 Ls

citi izdevumi 5,57 Ls 4,92 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 78,48 Ls

kopā 45,12 Ls 106,08 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 133,57 Ls 190,21 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
190,21 Ls 268,69 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 190,21 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

nav paredzēti

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Plānotie izdevumi:

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

"Siliņi", Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 1040,64

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -592,63 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 1032,6 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 1287 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 98,76 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -338,23 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 229,04 Ls 219,72 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 478,09 Ls 478,08 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 161,59 Ls 137,04 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 24,27 Ls 30,48 Ls

citi izdevumi 40,85 Ls 36,12 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 139,20 Ls

kopā 933,84 Ls 1040,64 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 610,19 Ls 708,95 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
708,95 Ls 848,15 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 708,95 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

kopā

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Skolas ielā 13, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

nav paredzēti

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

citi izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 285,72

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -315,5 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 276,72 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 276,72 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 27,12 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -315,50 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 62,87 Ls 60,36 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 135,31 Ls 131,28 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 33,56 Ls 37,68 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 6,66 Ls 8,40 Ls

citi izdevumi 11,20 Ls 9,96 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 38,04 Ls

kopā 249,60 Ls 285,72 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 246,85 Ls 273,97 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
273,97 Ls 312,01 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 273,97 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

mājas pārvaldīšanas izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

kopā

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Stacijas ielā 2, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

nav paredzēti

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

citi izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 194,88

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -246,05 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 191,76 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 202,62 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 18,48 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -235,19 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 42,87 Ls 41,16 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 89,34 Ls 89,52 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 25,93 Ls 25,68 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 5,51 Ls 5,64 Ls

citi izdevumi 9,63 Ls 6,72 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 26,16 Ls

kopā 173,28 Ls 194,88 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 219,50 Ls 237,98 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
237,98 Ls 264,14 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 237,98 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Stacijas ielā 3, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 116,40

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -246,59 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 112,68 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 112,68 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 11,04 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -246,59 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 25,60 Ls 24,60 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 55,04 Ls 53,40 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 13,68 Ls 15,36 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 2,74 Ls 3,36 Ls

citi izdevumi 4,58 Ls 4,08 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 0,00 Ls 15,60 Ls

kopā 101,64 Ls 116,40 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 125,74 Ls 136,78 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
136,78 Ls 152,38 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

netika veikti

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 136,78 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Stacijas ielā 4, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2467,80

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -935,67 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2390,13 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2721,46 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 234,36 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -604,34 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 543,12 Ls 521,16 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1130,23 Ls 1133,76 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 320,03 Ls 324,96 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 65,53 Ls 72,12 Ls

citi izdevumi 96,86 Ls 85,80 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 708,04 Ls 330,00 Ls

kopā 2863,81 Ls 2467,80 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 391,81 Ls -81,87 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
626,17 Ls 248,13 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta remonts 708,04 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -81,87 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Plānotie izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Stacijas ielā 9, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 3573,01

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -593,93 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 3004,53 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2441,53 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1682,04 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1156,93 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 425,40 Ls 744,54 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 791,93 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 494,52 Ls 2036,54 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 143,64 Ls

citi izdevumi 258,93 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 584,07 Ls

kopā 1906,56 Ls 3573,01 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1241,36 Ls 2339,33 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2923,40 Ls 3131,26 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pagraba pārseguma siltināšana 470,75 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kanalizācijas remonts 4,72 Ls

flagštoka izgatavošana un montāža 108,60 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 2339,33 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

aizdevuma pamatsummas un procentu samaksai

kopā

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vecpils ielā 3, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas uzturēšana un pārvaldīšana

Plānotie izdevumi:

nav paredzēti

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2315,76

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2610,03 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2299,64 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2302,76 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 219,72 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2606,91 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 509,62 Ls 489,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1153,20 Ls 1063,92 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 272,16 Ls 304,92 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 54,03 Ls 67,68 Ls

citi izdevumi 90,91 Ls 80,52 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 1039,54 Ls 309,72 Ls

kopā 3119,46 Ls 2315,76 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 563,49 Ls -256,33 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
783,21 Ls 53,39 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

jumta remonts 1026,72 Ls 245,00

kanalizācijas sistēmas remonts 12,82 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -256,33 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

kopā

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vecpils ielā 5, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

sienas šuvju remonts

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2761,68

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -262,48 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2312,98 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2462,08 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 762,12 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -113,38 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 486,21 Ls 466,56 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 717,81 Ls 1015,08 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 259,62 Ls 290,88 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 51,54 Ls 64,56 Ls

citi izdevumi 86,71 Ls 76,80 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 45,75 Ls 847,80 Ls

kopā 1647,64 Ls 2761,68 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -1222,65 Ls -506,28 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
-460,53 Ls 341,52 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kanalizācijas sistēmas remonts 15,24 Ls

sienu apšūšana ar OSB 30,51 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -506,28 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

kopā

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vecpils ielā 6, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

nav paredzēti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 2450,40

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -990,98 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 2435,04 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 2027,27 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1698,12 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1398,75 Ls

Izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi 522,24 Ls 551,40 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 151,68 Ls 122,52 Ls

citi izdevumi 63,00 Ls 68,16 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 19,78 Ls 1708,32 Ls

kopā 756,70 Ls 2450,40 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 416,81 Ls 2095,15 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2114,93 Ls 3803,47 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

dežūrdienesta brigādes izsaukums 18,30 Ls

ūdensvada remonts 1,48 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 2095,15 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vecpils ielā 8, Naujenes ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

nav paredzēti

nav paredzēti



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 8263,92

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2949,54 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 8212,36 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 8063,9 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2280,24 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -3098,00 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1454,93 Ls 1396,08 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 3851,04 Ls 3037,44 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 776,94 Ls 870,60 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 187,01 Ls 193,32 Ls

citi izdevumi 259,52 Ls 229,68 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 4136,31 Ls 2536,80 Ls

kopā 10665,75 Ls 8263,92 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 2013,41 Ls 157,34 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
4293,65 Ls 2694,14 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

durvju un logu bloku nomaiņa 1744,00 Ls 1190 Ls

sienas šuvju remonts 635,68 Ls
pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

pagraba kanalizācijas remonts 392,30 Ls 985,00 Ls

pagraba santehnikas remonts 285,80 Ls 200,00 Ls

apkures sistēmas remonts 11,20 Ls

soliņu remonts 205,84 Ls

kāpņu telpu remonts 364,59 Ls

kāpņu telpas apgaismojuma remonts 28,92 Ls

lieveņu remonts 286,21 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 138,95 Ls

ieejas durvju remonts 41,59 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 157,34 Ls

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

sienas paneļu šuvju remonts, 140 m

mājas pārvaldīšanas izdevumi

citi izdevumi

Plānotie izdevumi:

ieejas laukumu remonts 1.,2.,3.kāpņu telpai

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

tīkla sūkņa uzstādīšana

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 1, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

pārvaldnieka administratīvie izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 6779,28

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2130,93 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 6784,56 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 6532,95 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 3715,32 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2382,54 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1152,48 Ls 1152,48 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1313,52 Ls 1389,72 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 381,36 Ls 305,04 Ls

citi izdevumi 221,88 Ls 188,52 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 1154,46 Ls 3743,52 Ls

kopā 4223,70 Ls 6779,28 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 152,35 Ls 2713,21 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
3867,67 Ls 6456,73 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpas remonts 67,18 Ls 1350,00 Ls

soliņu remonts 42,54 Ls 325,00 Ls

kanalizācijas remonts 26,69 Ls 89,00 Ls

zālāju pļaušana 1,17 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 1016,88 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 2713,21 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

jumta remonts, 120 m2

mājas ieeju pakāpienu remonts

tekošais remonts

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 10, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 8303,04

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2481,18 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 8291,94 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 7381,75 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2291,16 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -3391,37 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1461,85 Ls 1868,16 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 2158,03 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1780,62 Ls 1679,76 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 339,55 Ls 372,84 Ls

citi izdevumi 260,73 Ls 230,88 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 5874,65 Ls 4151,40 Ls

kopā 11875,43 Ls 8303,04 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 92,39 Ls -3491,10 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
2383,55 Ls 660,30 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

durvju bloku nomaiņa 1713,35 Ls

siltumizolācijas nomaiņa un remonts 1884,35 Ls

pagraba logu ailu aizmūrēšana 340,32 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apdares darbi 208,42 Ls 2200,00 Ls

kanalizācijas remonts 43,92 Ls 82,00 Ls

apkures sistēmas remonts 348,26 Ls

soliņu krāsošana 7,08 Ls

jumta remonts 910,13 Ls

kāpņu telpas apgaismojuma remonts 137,92 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 138,95 Ls

iekārtu noma (SIA "Cramo") 6,95 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 133,77 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -3491,10 Ls

kāpņu telpu remonts

tekošais remonts

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

Plānotie izdevumi:

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā  2, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 6333,60

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1989,93 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 6322,44 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 5832,09 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1747,68 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -2480,28 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1415,08 Ls 1425,12 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1646,18 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1196,39 Ls 1281,24 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 118,21 Ls 284,40 Ls

citi izdevumi 198,90 Ls 176,04 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 162,67 Ls 3166,80 Ls

kopā 4737,43 Ls 6333,60 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 1746,94 Ls 3331,95 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
3494,62 Ls 6498,75 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti 1935 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 14,27 Ls 2620,00 Ls

kanalizācijas remonts 82,14 Ls

ūdens skaitītāja uzstādīšana 29,28 Ls

apkures sistēmas remonts 35,75 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 3331,95 Ls

jumta remonts, 270 m2

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

logu nomaiņa kāpņu telpās

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

Plānotie izdevumi:

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 3, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 8299,92

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -5232,42 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 8279,64 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 7857,52 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 2290,08 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -5654,54 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1461,29 Ls 1402,20 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 3157,21 Ls 3050,64 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 880,31 Ls 874,32 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 230,10 Ls 194,16 Ls

citi izdevumi 260,65 Ls 230,76 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 3083,13 Ls 2547,84 Ls

kopā 9072,69 Ls 8299,92 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 2276,72 Ls 1483,67 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
4566,80 Ls 4031,51 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

koka durvju bloku uzstādīšana 1529,97 Ls 2670 Ls

pagraba logu ailu aizmūrēšana 350,56 Ls

sienas šuvju remonts 387,16 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 32,17 Ls

nojumes remonts 512,41 Ls

lieveņu remonts 216,26 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

mehānismu noma (SIA "CRAMO") 13,67 Ls

autopacēlāja pakalpojumi 39,70 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 1483,67 Ls

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

logu nomaiņa kāpņu telpās

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 4, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 6320,16

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1658,02 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 6296,1 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 6268,5 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1743,84 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1685,62 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1112,73 Ls 1422,00 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 1642,67 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1390,06 Ls 1278,60 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 208,33 Ls 283,80 Ls

citi izdevumi 198,47 Ls 175,68 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 990,35 Ls 3160,08 Ls

kopā 5542,61 Ls 6320,16 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -1301,89 Ls -548,40 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
441,95 Ls 2611,68 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

netika veikti

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 23,06 Ls

kāpņu telpu kosmētiskais rermonts 668,62 Ls 985,00 Ls

kanalizācijas remonts 51,67 Ls 39,90 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

apzaļumošana 5,71 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 240,06 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -548,40 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kāpņu telpas remonts

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 5, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

sagatavošanās ziemas periodam

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 6735,84

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -1443,67 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 6725,76 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 6174,43 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 1858,56 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -1995,00 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1185,93 Ls 1137,96 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 2710,75 Ls 2475,84 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 633,28 Ls 709,56 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 125,72 Ls 157,56 Ls

citi izdevumi 211,52 Ls 187,20 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 6920,03 Ls 2067,72 Ls

kopā 11787,23 Ls 6735,84 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. 3461,92 Ls -1599,55 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
5320,48 Ls 468,17 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pagraba pārseguma siltināšana 6289,71 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 32,17 Ls 1380,00 Ls

kanalizācijas remonts 41,92 Ls 52,50 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

jumta remonts 555,00 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -1599,55 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

kāpņu telpu remonts

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 6, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

tekošais remonts

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 7932,60

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2558,04 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 7527,87 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 6934,39 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 4160,13 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -3151,52 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1427,88 Ls 1427,88 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1352,52 Ls 1427,88 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 392,64 Ls 317,28 Ls

citi izdevumi 194,70 Ls 176,40 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 3272,20 Ls 4583,16 Ls

kopā 6639,94 Ls 7932,60 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -2496,79 Ls -1608,86 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
1663,34 Ls 2974,30 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

sūkņa nomaiņa sdiltummezglā 353,09 Ls 1152,00 Ls

lietus notekūdeņu kanalizācijas remonts 177,41 Ls 985,00 Ls

logu bloku izolācija 15,30 Ls 79,00 Ls

kanalizācijas remonts 138,76 Ls

zālāju pļaušana 1,23 Ls

skaņas izolācijas ierīkošana pagrabā 634,17 Ls

kāpņu telpas remonts 242,35 Ls

nojumes remonts 744,15 Ls

mehānismu noma (SIA "CRAMO") 13,78 Ls

atalgojums pilnvarotai personai 951,96 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. -1608,86 Ls

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

pamatu apmales ierīkošana

3. un 4. kāpņu telpas remonts

sagatavošanās ziemas periodam

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 7, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads



Ieņēmumi no īres un apsaimniekošanas maksas: Plānotie ieņēmumi no apsaimniekošanas maksas: 8221,21

dzīvokļu īrnieku un īpašnieku parāds uz 31.12.2010. -2667,86 Ls

aprēķināta īres un apsaimniekošanas maksa 2011.g. 8214,85 Ls

saņemta apmaksa par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu 2011.g. 7148,48 Ls

t.sk.uzkrājums dzīvojamās mājas remontam 4602,13 Ls

īrres un apsaimniekošanas maksas parāds uz 31.12.2011. -3734,23 Ls

Izdevumi:

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana 1530,84 Ls 1530,84 Ls

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti 0,00 Ls 0,00 Ls

mājas pārvaldīšanas izdevumi 1450,08 Ls 1530,84 Ls

pārvaldnieka administratīvie izdevumi 420,96 Ls 340,20 Ls

citi izdevumi 210,84 Ls 189,12 Ls

no uzkrājuma dzīvojamās mājas remontam 375,01 Ls 4630,21 Ls

kopā 3987,73 Ls 8221,21 Ls

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2010. -1352,73 Ls 2874,39 Ls

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2011.gadā,

ņemot vērā 2010. gada uzkrājuma atlikumu
3249,40 Ls 7504,60 Ls

Izpildītie darbi no uzkrājuma fonda 2011. gadā: Plānotie remontdarbi 2012.gadā:

energoefektivitātes pasākumi: energoefektivitātes pasākumi:

ēkas energoaudits 317,20 Ls

pārējie remontdarbi: pārējie remontdarbi:

kāpņu telpu apgaismojuma remonts 29,41 Ls 120,00 Ls

kanalizācijas remonts 27,22 Ls 82,00 Ls

zālāju pļaušana 1,18 Ls

Naudas līdzekļu atlikums uzkrājuma fondā uz 31.12.2011. 2874,39 Ls

Plānotie izdevumi:

Uzkrājums dzīvojamās mājas remontdarbiem 2012.gadā,

ņemot vērā 2011. gada uzkrājuma atlikumu

Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat griezties SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr. /fakss 65440381

tekošais remonts

sagatavošanās ziemas periodam

uzkrājums dzīvojamās mājas remontam

kopā

Uzkrājums remontdarbiem uz 31.12.2011.

nav paredzēti

dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana

dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

mājas pārvaldīšanas izdevumi

pārvaldnieka administratīvie izdevumi

citi izdevumi

SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS",reģ.Nr.41503008685

Izziņa par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamai mājai

Vienības ielā 8, Lociku ciemā

2011. gads 2012. gads


	18.novembra 388
	18.novembra 389
	18.novembra 390
	18.novembra 394
	18.novembra 396
	18.novembra 398
	18.novembra 418
	18.novembra 426
	18.novembra 428
	Argali
	Arone
	Daugavas 17
	Daugavas 19
	Daugavas 21
	Daugavas 26
	Daugavas 28
	Daugavas 30
	Daugavas 32
	Daugavas 40
	Daugavas 44
	Deksni
	Dzelzcelja 13
	Dzirnavnieks
	Kadiki
	Krasti
	Liepas
	Markova
	Meza 2
	Meza 4
	Meza 6
	Rozes
	Saulkalne
	Silini
	Skolas 13
	Stacijas 2
	Stacijas 3
	Stacijas 4
	Stacijas 9
	Vecpils 3
	Vecpils 5
	Vecpils 6
	Vecpils 8
	Vienibas 1
	Vienibas 10
	Vienibas 2
	Vienibas 3
	Vienibas 4
	Vienibas 5
	Vienibas 6
	Vienibas 7
	Vienibas 8

