Pieteikums dalībai DME programmā
1. Informācija par projektu
1.1. Informācija par pilnvaroto personu
Nosaukums
Reģistrācijas nr.

EZERMAĻI-3,SIA
52103007331

Juridiskā adrese
Iela, mājas Nr. vai nosaukums, dzīvokļa Nr.
Pilsēta/ pagasts
Novads/ Republikas nozīmes pilsēta
Pasta indekss

Iela, mājas Nr. vai nosaukums, dzīvokļa Nr.
Pilsēta/ pagasts
Novads/ Republikas nozīmes pilsēta
LV-1234

Kontaktinformācija

Lūdzu, norādiet kontaktpersonu un kontaktinformāciju, lai pieteikuma izvērtēšanas un atbalsta līguma darbības
laikā varam sazināties ar Jums.
Iela, mājas Nr. vai nosaukums, dzīvokļa Nr.
Pilsēta/ pagasts
Novads/ Republikas nozīmes pilsēta
Pasta indekss
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
E-pasta adrese
Tālrunis

Iela, mājas Nr. vai nosaukums, dzīvokļa Nr.
Pilsēta/ pagasts
Novads/ Republikas nozīmes pilsēta
LV-1234
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
epasts@epasts.lv
Tālrunis

☐Pieteikumu iesniedz uzņēmuma paraksttiesīgā persona
☑Pieteikumu iesniedz persona uz pilnvaras pamata
Pilnvarotās personas pārstāvja kontaktinformācija
Vārds, uzvārds
E-pasta adrese
Tālrunis

Vārds, uzvārds
epasts@epasts.lv
Tālrunis

Ja uzņēmumu pārstāv persona uz pilnvaras pamata, nepieciešama pilnvara šai personai pārstāvēt uzņēmumu Altum. Uzņēmuma amatpersona/as
pilnvaru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai tai jābūt noformētai bāriņtiesā, vai kā notariālam aktam. Pilnvaras paraugu skatīt šeit.
Lūdzu, pievienojiet pilnvaru.
1.2. Informācija par politiski nozīmīgām personām

Vai pilnvarotās personas amatpersonas, īpašnieki un/vai patiesā labuma guvēji ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma ﬁnansēšanas
novēršanas likuma izpratnē politiski nozīmīga persona, šādas personas ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona?

(Skaidrojumi par politiski nozīmīgām personām ir pieejami Altum tīmekļa vietnē)
Vai kāda no pilnvarotās personas amatpersonām,
īpašniekiem un/vai patiesā labuma guvējiem ir politiski
nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas
ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona?

☑Jā ☐Nē

Ja kāda no pilnvarotās personas amatpersonām, īpašniekiem un/vai patiesā labuma guvējiem ir politiski nozīmīga persona, šādas personas ģimenes
loceklis vai cieši saistīta persona, tad norādiet zemāk tabulā informāciju par šo personu un politiski nozīmīgo personu (turpmāk PNP)
Personas tips
Amatpersona
Īpašnieks
Patiesā labuma guvējs

Personas vārds, uzvārds
Personas vārds, uzvārds
Personas vārds, uzvārds
Personas vārds, uzvārds

Kas ir šī persona
Ir cieši saistīts ar PNP
Ir PNP
Ir PNP ģimenes loceklis

1.3. Informācija par dzīvojamo māju
Iela, mājas Nr. vai nosaukums
Pilsēta/ pagasts
Novads/Republikas nozīmes pilsēta
Pasta indekss
Kadastra numurs
2. Informācija par energoauditu
2.1. Dati par energoauditu
Iesniedza: IP - 192.168.202.34, ID - #15440

Iela, mājas Nr. vai nosaukums
Pilsēta/ pagasts
Novads/Republikas nozīmes pilsēta
LV-1234
123456789

Informācija par PNP
Informācija par PNP
Informācija par PNP
Informācija par PNP

Energoaudita atzinuma datums
09.11.2020

Eksperta vārds, uzvārds
Eksperta vārds, uzvārds

Eksperta sertifikāta nr.
Eksperta sertifikāta nr.

Siltumenerģijas piegādes veids
Centrālā

Siltumenerģijas piegādātāja izziņa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par energosertiﬁkāta aprēķinos
izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā (vismaz par pēdējiem 3 gadiem).

Siltumenerģijas piegādātāja nosaukums
Siltumenerģijas piegādātāja nosaukums

Siltumenerģijas piegādātāja reģ. nr.
123456789

Apliecinu, ka siltumenerģijas piegādātajā izziņa ir parakstīta, norādot paraksta atšifrējumu un amatu.

Jā

2.2. BIS reģistrēts energosertifikāts – informācija par ēkas esošo enerģijas patēriņu
Sertifikāta numurs
Sertifikāta numurs

Kopējā ēkas platība, m2
100,10

Aprēķina platība, m2
100,10

Apkures patēriņš, kWh/m2 gadā
10,50

Kopējais patēriņš, kWh/m2 gadā
20,50

2.3. Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām (atbilstoši MK noteikumu Nr. 160 1. pielikumam)
Dzīvokļu platība, m2

Aprēķina platība, m2

100,10

100,10

Apliecinu, ka dokuments ir parakstīts.
Jā
Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas energosertiﬁkāts saskaņā ar MK 2013. gada 9. jūlija Jā
noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 1. pielikumu “Ēkas energosertifikāts” , kam pievienots:
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats par ekonomiski pamatotiem
energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā)
kalpošanas laikā saskaņā ar MK 2013. gada 9. jūlija noteikumiem № 383 “Noteikumi par ēku
energosertifikāciju” 3. pielikumu;
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts pārskats par energosertiﬁkāta aprēķinos
izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes
aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot atbalsta programmas MK noteikumu pielikumā „Pārskats par ēkas
energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju.

3. Apliecinājuma karte vai būvprojekts

Gadījumā, ja Apliecinājuma karte/ Būvprojekts ir elektroniski iesniegts un saskaņots Būvniecības informācijas sistēmā Jā
(BIS), apliecinu, ka mans.altum.lv iesniegtā Apliecinājuma karte/ Būvprojekts atbilst BIS iesniegtajai un saskaņotajai
informācijai.
3.1. Ēkas fasādes apliecinājuma karte vai būvprojekts

Būvspeciālista sagatavots būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, darba organizācijas projekts, saskaņā ar II un III grupas ēku
atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši MK 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”.
3.1.1. Izstrādātājs
Būvkomersanta nosaukums
Būvkomersanta nosaukums

Būvkomersanta Reģ. Nr. /personas kods
123456798

Būvkomersanta sertifikāta Nr.
Būvkomersanta sertifikāta Nr.

3.1.2. Ēkas inventarizācijas lieta
Ēkas sērija Ēkas pirmreizējais ekspluatācijas nodošanas gads Kopējā platība, m2 Dzīvokļu īpašumu skaits Nedzīvojamo telpu grupu skaits
Cita sērija 1950
100,10
10,00
1,00
Inventarizācijas lieta ir iesniegta pilnā apjomā (pievienotas visas telpu eksplikācijas un stāvu plāni), pareizā secībā un Jā
ir skaidri salasāma informācija.

3.1.3. Tehniskās apsekošanas atzinums

Būvspeciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas izstrādāts saskaņā ar MK 2015. gada 30. jūnija Jā
noteikumiem № 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"” - dokuments ir
parakstīts un ir skaidri salasāma visa norādītā informācija.

3.1.4. Arhitektūras daļa

Iesniedza: IP - 192.168.202.34, ID - #15440

Apliecinu, ka pievienotie dokumenti ir parakstīti, skaidri salasāmi un ietver:

skaidrojošo aprakstu;
Jā
fasādes ar noradītām augstuma atzīmēm un asu dimensijām/ gabarītizmēriem;
Jā
stāvu plānus ar noradītām asu dimensijām/gabarītizmēriem;
Jā
ēku raksturojošo griezumu;
Jā
logu, durvju, ventilācijas restu speciﬁkāciju ar uzrādītiem maināmajiem un nemaināmajiem elementiem, to markām un Jā
dimensijām;
galvenos ēkas konstruktīvos mezglus ( kuri ataino norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanu):
Jā

cokols un 1.stāva grīda;
logs/lodžija balkons un ārsiena;
siena un bēniņi vai jumta parapets.
vispārīgo daļu, ja attiecināms;
būvkonstrukcijas (BK), ja attiecināms.

Jā
Jā

Būvvaldes saskaņojums arhitektūras daļai:

3.2. Apliecinājuma karte inženierbūvēm (ja attiecināms)

Apliecinājuma karte inženierbūvēm saskaņā ar MK 2014. gada 16. septembra noteikumiem № 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un
citu, atsevišķi neklasiﬁcētu, inženierbūvju būvnoteikumi” - jāiesniedz, ja ēkā paredzēts veikt inženiersistēmu izbūvi, atjaunošanu vai pārbūvi šādām
sadaļām:

apkure – AVK-A;
ūdensapgāde un kanalizācija – UK;
siltummehānika – SM;
elektroapgāde – EL.

Apliecinu, ka pievienotie dokumenti ir parakstīti, skaidri salasāmi un ietver:
skaidrojošo aprakstu;
stāvu plānus;
aksonometriskās shēmas;
iekārtu un materiālu tehnisko specifikāciju.

Jā
Jā
Jā
Jā

Būvvaldes saskaņojums apliecinājuma kartei inženierbūvēm (ja attiecināms)

4. Informācija par būvapjomiem
4.1. Būvapjomi

Apliecinu, ka pievienotais dokuments ir:
pievienotais dokuments ir parakstīts un sagatavots atbilstoši MK noteikumiem № 239 “Noteikumi par Latvijas Jā
būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
būvapjomos ietverti visi energoefektivitātes pasākumi (risinājumi norobežojošājām konstrukcijām
Jā
un inženiersistēmām atbilstoši projektam);
būvapjomos, deﬁnējot konkrētu ražotāju būvmateriālus vai iekārtas, kolonnā “būvdarbu veids vai konstruktīvā Jā
elementa nosaukums” norādīta piebilde “vai ekvivalents” atbilstoši normatīvajam regulējumam par iepirkuma
procedūru piemērošanu.

4.2. Kontroltāme

Iesniedza: IP - 192.168.202.34, ID - #15440

Apliecinu, ka pievienotais dokuments ir:
pievienotais dokuments ir parakstīts un sagatavots atbilstoši MK noteikumiem № 239 “Noteikumi par Latvijas Jā
būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"";
būvapjomos
ietverti
visi
energoefektivitātes
un inženiersistēmām atbilstoši projektam);

pasākumi

(risinājumi

norobežojošājām

konstrukcijām Jā

būvapjomos, deﬁnējot konkrētu ražotāju būvmateriālus vai iekārtas, kolonnā “būvdarbu veids vai konstruktīvā Jā
elementa nosaukums” norādīta piebilde “vai ekvivalents” atbilstoši normatīvajam regulējumam par iepirkuma
procedūru piemērošanu.

5. Apliecinājumi

Iesniedzot pieteikumu, pilnvarotā persona apliecina, ka:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par dalību programmā „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.1.speciﬁskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. speciﬁskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”, kuras nosacījumus regulē 2016.gada
15.marta Ministru kabineta noteikumi № 160 (turpmāk – MK noteikumi №160), un
pilnvarojusi pilnvaroto personu īstenot dzīvojamā mājā energoefektivitāti paaugstinošos
pasākumus, tajā skaitā pieteikties dalībai programmā, sagatavot nepieciešamo tehnisko
dokumentāciju, saņemt atzinumu no Altum par tehnisko dokumentāciju, pieteikties atbalsta
saņemšanai (granta, aizdevuma, garantijas) saņemšanai, kā arī dzīvokļu īpašnieku vārdā
veikt piegādātāju (būvkomersanta, autoruzrauga, būvuzrauga vai citu piegādātāju) atlasi
atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā procedūrā, ievērojot normatīvos aktus un
Atum norādījumus;
pēc Altum pieprasījuma nekavējoties tiks iesniegta dokumentācija, kas apliecina pilnvarotās
personas pilnvarojuma apjomu;
pilnvarotās personas pārstāvim, kas iesniedz šo pieteikumu, ir tiesības pārstāvēt pilnvaroto
personu;
apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Altum par jebkurām izmaiņām dokumentācijā un
informācijā, kas iesniegta Altum;
šajā pieteikumā un pievienotajā dokumentācijā sniegtā informācija ir patiesa, precīza un
pilnīga;
apņemas uzglabāt, uzrādīt un iesniegt Altum noteiktajā termiņā ar atbalsta saņemšanu
saistītās dokumentācijas oriģinālus;
ir iepazinusies ar MK noteikumiem Nr.160 un izprot tos;
neatrodas interešu konﬂiktā un visā projekta realizācijas laikā nepieļaus interešu konﬂikta
situācijas ar piegādātāju, tas ir, neizpildās neviens no šiem gadījumiem: pilnvarotā persona,
tās dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas
radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei
vai ﬁnansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir piegādātājs vai piegādātāja
apakšuzņēmējs, kā arī gadījumos, ja pilnvarotā persona ir piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja
dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks;
projekta ietvaros īstenoto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros neveiks
saimniecisko darbību un negūs ekonomisko labumu (nav attiecināms uz pilnvarotās personas
projekta ietvaros nodrošinātajiem projekta vadības pakalpojumiem);
dzīvojamā māja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā
dzīvojama māja;
dzīvojamā mājā ir vismaz 3 (trīs) dzīvojamo telpu grupas;
ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir vismaz 5;ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir vismaz 5
(piecas) dzīvojamo telpu grupas, vienam dzīvokļa pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu
īpašumu skaita vai domājamo daļu no kopīpašuma. Prasība neattiecas uz valstij vai
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem, vai sociālajām mājām , kuras ir biedrības vai
nodibinājuma īpašumā un kuru statuss noteikts saskaņā ar likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām);
ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir 3 (trīs) vai 4 (četras) dzīvojamo telpu grupas, vienam

Iesniedza: IP - 192.168.202.34, ID - #15440

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk, kā 1 (viens) dzīvokļa īpašums (sadalītā daudzdzīvokļu
dzīvojamajā mājā), vai ne vairāk, kā 49 % domājamo daļu no kopīpašuma (nesadalītā
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (Neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu
īpašumiem, vai sociālajām mājām , kuras ir biedrības vai nodibinājuma īpašumā un kuru
statuss noteikts saskaņā ar likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām);
ir ieguvusi visas nepieciešamās atļaujas un ir tiesīga nodot Altum šajā pieteikumā un tam
pievienotajos dokumentos norādīto informāciju, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku personas datus,
lai Altum apstrādātu tos MK noteikumos №160 noteiktajiem mērķiem, kā arī lai izpildītu
normatīvo aktu prasības, tai skaitā publicētu MK noteikumos №160 noteikto informāciju par
DME projektu Altum tīmekļa vietnē;
piekrīt, ka Altum var pieprasīt dokumentāciju, kas apliecina, ka pilnvarotā persona ir ieguvusi
visas nepieciešamās atļaujas un tā ir tiesīga nodot Altum šajā pieteikumā, tam pievienotajā
un citā iesniegtajā dokumentācijā norādīto citu personu datus;
piekrīt, ka Altum ir tiesīgs iegūt ziņas no trešajām personām un/vai sniegt ziņas par dzīvokļu
īpašniekiem un pilnvaroto personu un šo darījumu ar Altum vienā koncernā ietilpstošām
personām un/vai trešajām personām ar mērķi sniegt pakalpojumus un/vai nodibinot
līgumattiecības, kuru līgumsaistību izpildei nepieciešama šādas informācijas apmaiņa ar
nosacījumu, ka persona, kurai Altum sniegs ziņas, rakstiski apņēmusies neizpaust jebkādu
Altum sniegto informāciju par pilnvaroto personu un šo darījumu, kā izņēmumu pieļaujot tikai
spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētus gadījumus;
Altum ir tiesīgs saskaņā ar normatīvo aktu un darījumu partneru prasībām sniegt informāciju
par dzīvokļu īpašniekiem un pilnvaroto personu Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu
kompetentām valsts institūcijām to funkciju veikšanai pirms atbalsta līguma parakstīšanas un
atbalsta līguma darbības laikā;
Altum ir tiesīgs izmantot pilnvarotās personas norādītās pasta vai elektroniskā pasta adreses,
kā arī norādīto tālruņa numuru informatīvo materiālu un paziņojumu, kas saistīti ar pieteikuma
izskatīšanu, kā arī ar līguma saistību izpildei nepieciešamās saziņas un paziņojumu
nosūtīšanas nodrošināšanu;
tā ir informēta, ka personu dati tiks apstrādāti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kuri ir
pieejami Altum privātuma politikā Altum tīmekļa vietnē;
atbalsta piešķiršanas gadījumā:
ir informēta, ka atbalsts tiks izsniegts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzﬁnansējumu 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. scpeciﬁska atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros;
ja Altum konstatēs, ka atbalsta saņemšanao pilnvarotā persona ir iesniegusi nepatiesas
vai nepilnīgas ziņas, pilnvarotā persona pēc pirmā pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā sniegs rakstveida paskaidrojumus Altum;
ir informēta, ka gadījuma, ja Altum konstatētās neatbilstības projekta realizācijas ietvaros
(tostarp, bet ne tikai piegādātāju atlases norisē, līguma izpildē (neatbilstoši veikti līguma
grozījumi, apdrošināšanas polišu neatbilstība līguma nosacījumiem, neatbilstoši nodevumi
Altum utml.) var tikt piemērota ﬁnanšu korekcija atbilstoši Altum mājas lapā publicētajam
aktuālajam cenrādim "DME programmas finanšu korekciju piemērošanas cenrādis".
glabās visu ar atbalstu un ar projekta realizāciju saistīto informāciju un dokumentāciju (t.sk.
dzīvokļu īpašnieku apliecinājumus) 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas brīža.

Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar Apliecinājuma
noteikumiem un piekrītu tiem.

Jā

Pielikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

fails_-_siltumenerģijas_piegādātāja_izziņa.pdf
fails_-_pārskats_par_ēkas_energosertifikāta_aprēķinos_izmantotajām_ievaddatu_vērtībām.pdf
fails_-_pilnvara.pdf
fails_-_ēkas_inventarizācijas_lieta.pdf
fails_-_tehniskās_apsekošanas_atzinums.pdf
fails_-_arhitektūras_daļa.pdf
fails_-_būvvaldes_saskaņojums_arhitektūras_daļai.pdf
fails_-_apliecinājuma_karte_inženierbūvēm.pdf
fails_-_būvvaldes_saskaņojums_apliecinājuma_kartei_inženierbūvēm.pdf
fails_-_būvapjomi.pdf
fails_-_kontroltāme.pdf
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