Agnese Līckrastiņa
From:
Sent:
To:
Subject:

Ilona Lulberga <Ilona.Lulberga@tm.gov.lv>
piektdiena, 16. sept.. 2022. gada 13:49
Agnese Līckrastiņa
RE: 22-TA-2705 MK 907.not. saskaņošana

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Flagged

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.
Labdien!
Saskaņoju tiesību akta projektu 22-TA-2705 “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr.
907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu””.

Ar cieņu
Ilona Lulberga
Tieslietu ministrijas
Valststiesību departamenta
Administratīvo tiesību nodaļas juriste
Tālrunis: 67046102
E-pasts: Ilona.Lulberga@tm.gov.lv

Šis e-pasts un tā pielikumā esošie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju, cita
starpā fizisko personu datus, kas adresēta tikai tā saņēmējam un izmantojama tikai leģitīmiem
mērķiem. Ja esat saņēmis šo e-pastu kļūdas dēļ, vai nav pamatota mērķa ierobežotas pieejamības
informācijas, cita starpā fizisko personu datu, apstrādei, Jums nav tiesību izmantot vai pārsūtīt šajā
e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto informāciju. Šādā gadījumā nekavējoties
neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu.
From: Agnese Līckrastiņa <Agnese.Lickrastina@em.gov.lv>
Sent: Friday, September 16, 2022 12:55 PM
To: ilga.jermacane@fm.gov.lv; Līga Kurevska <liga.kurevska@sprk.gov.lv>; Ilona Lulberga
<Ilona.Lulberga@tm.gov.lv>
Subject: 22-TA-2705 MK 907.not. saskaņošana
UZMANĪBU: Šī e-pasta sūtītājs neizmanto tieslietu resora e-pasta risinājumu, neklikšķiniet uz saitēm un/vai neveriet vaļā
pielikumus, izņemot, ja sūtītāja e-pasta adrese Jums ir zināma un esat pārliecināts par e-pasta satura drošību.

Labdien!
1

Ņemot vērā, ka tiesību akts 22-TA-2705 “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907
"Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”” ir papildināts ar jaunu punktu
(26.punkts), kas nosaka, ka telpu gaisa temperatūras samazinājumu var nepiemērot, ja gaisa temperatūra ir zemāka
par 18 oC, lūdzam sniegt savu saskaņojumu jaunajai redakcijai.
https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/legislation_case_documents/4bbfba01-b607-4904-940f-b41582dc9f00
Pievienoju anotāciju, noteikumu grozījumus, izziņu un noteikumu konsolidēto versiju.
Būšu ļoti pateicīga, ja varēsiet noteikumu projektu izskatīt šīs dienas laikā.

Ar cieņu,
Agnese Līckrastiņa
Ekonomikas ministrijas
Enerģijas tirgus un infrastruktūras
departamenta
Vecākā eksperte
Tālr.: 67013029
E-pasts: Agnese.Lickrastina@em.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
www.em.gov.lv
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