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2.1 pielikums  
Ministru kabineta  

2011.gada 5.aprīļa 
noteikumiem Nr.272  

(Pielikums MK 18.09.2012. noteikumu Nr.639 redakcijā) 

 

  
 

Projekta iesnieguma veidlapa 
 

Projekta nosaukums: 
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi Uzvaras prospektā 12, Baložos 
 

Darbības programmas 2007.–
2013.gadam nosaukums: 

Infrastruktūra un pakalpojumi 

Prioritātes numurs un nosaukums: 
3.4.prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un 

ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 

Pasākuma numurs un nosaukums: 3.4.4.pasākums "Mājokļa energoefektivitāte"  

Aktivit ātes numurs un nosaukums: 
3.4.4.1.aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
adrese: 

Uzvaras prospekts 12, Baloži, Ķekavas novads 

Aizpilda sadarbības iestāde:  

Projekta identifikācijas Nr.: 
_ _ _  / _ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ 
__ __ __/__ __ __ __    

Projekta iesniegšanas datums:  

 

Projektu atlases veids: 

ierobežota  atklāta X 
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1. SADAĻA – PAMATINFORM ĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZ ĒJU 
 
1.1. Projekta iesniedzējs 
1.1.1. Pilnvarotās personas 
vārds, uzvārds (fiziskai 
personai) vai nosaukums 
(juridiskai personai): 

SIA „Baložu komunālā saimniecība” 

1.1.2. PVN maksātājs:     Jā  
   Nē 

1.1.3. Personas kods vai 
nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs: 

40003201921 

Iela, mājas nr. Kr. Barona iela 1 
Pilsēta, rajons Baložu pilsēta, Ķekavas novads 
Valsts Latvija  

1.1.4. Deklarētā vai 
juridiskā adrese: 

Pasta indekss 2128 
 
1.1.5. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts: 

Atbildīgā persona: 
Vārds, uzvārds 
Olita Krastiņa 
Ieņemamais amats 
Valdes locekle 

20395554 67917723 bks@ipasaule.lv  

Kontaktpersona*: 
Vārds, uzvārds 
 
Ieņemamais amats 
 

   

*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas 
 
1.1.6. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo) 
 
X   I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
   I-2 Akciju sabiedrība 
   I-3 Kooperatīvā sabiedrība 
   I-4 Individuālais uzņēmums 
   I-5 Individuālais komersants 
   I-14 Fiziska persona 
   I-21 Biedrība 
   I-30 Pilnsabiedrība 
   I-31 Komandītsabiedrība 
    Cits 
 
1.1.7. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas darbības nozare saskaņā ar vispārējās 
ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 2.red. (lūdzam norādīt nozari, kurā tiks izmantoti 
projekta rezultāti) 
 

36.00  Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 
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37.00  Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 
38.11  Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 
39.00  Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 

35  Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 
81.10  Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības 
81.21  Vispārēja ēku tīrīšana 
81.22  Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības 
81.29  Cita veida tīrīšanas darbības 
41.20  Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 
43.21  Elektroinstalācijas ierīkošana 
43.22  Cauruļvadu un apkures iekārtu uzstādīšana 
43.29  Citu inženiersistēmu uzstādīšana 
43.31  Apmetēju darbi 
43.32  Galdnieku darbi 
43.33  Grīdas un sienu apdare 
43.34  Krāsotāju un stiklinieku darbi 
43.39  Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 
71.11  Arhitektūras pakalpojumi 
71.12  Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas 
71.20  Tehniskā pārbaude un analīze 
68.20  Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 
68.32  Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 
52.21  Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 
96.09  Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 
kods  Nosaukums 

 
   

2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS  
 
2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros 
veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā 
un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda 
projekta iesniegumu) (norādīt projekta mērķi, projekta nepieciešamības pamatojumu un 
aprakstīt plānotās projekta aktivitātes) (ne vairāk kā 1000 zīmes) 
 
Projekta mērķis ir dzīvojamās mājas Uzvaras prospektā 12, Baložos, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu realizācija, dzīvojamā fonda ilgtspēja un energoresursu efektīva 
izmantošana. Ēka būvēta pagājušā gadsimta 80.gados, atbilstoši tā laika normatīvo aktu 
prasībām un izmantojot tā laika materiālus un tehnoloģijas. Jāņem vērā arī tā laika 
būvniecības specifiku, kad bija ļoti lēti energoresursi un ēkas siltumnoturībai netika pievērsta 
pienācīga uzmanība, kā arī saskaņā ar tā laika normatīviem aktiem tika pieņemts 
daudzdzīvokļu ēkas ekspluatācijas laiku uz 25-50 gadiem. 
Māja tika nodota ekspluatācijā 1985.gadā, kopš tā laika netika veikts kapitālais remonts. 
Ēkas konstruktīvie elementi, kā arī inženierkomunikācijas ir nolietojušās un to tehniskie 
rādītāji neatbilst mūsdienu prasībām, kā rezultātā būtiski tiek ietekmēti dzīvokļu īpašnieku 
izdevumi par komunāliem pakalpojumiem. Ēkai atsevišķās vietās ir bojāts pamatu apmetums, 
atsedzot betona blokus un māla ķieģeļus, ir sienu ķieģeļu drupšana un plaisas, jumta 
hidroizolācijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, notiek regulāras noplūdes, tiek 
mitrinātas ēkas konstrukcijas. Daļā no mājas telpām ir grūti uzturēt komfortam nepieciešamo 
temperatūru. 
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Ja netiks veikti uzlabošanas pasākumi, turpināsies ēkas būvkonstrukciju un 
inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās procesi.  
Projekta ietvaros ir plānots veikt ēkas fasādes un gala sienu siltināšanu, cokola siltināšanu, 
jumta pārseguma siltināšanu, logu maiņu dzīvokļos (saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 
pieprasījumu), logu un durvju maiņu koplietošanas telpās, pagraba pārseguma siltināšanu, 
daļēju apkures sistēmas renovāciju un ventilācijas sistēmas renovāciju. Ar šo pasākumu 
kompleksu ir iespējams ietaupīt līdz 33,62% no izmēr ītā ēkas apkures energoefektivitātes 
novērt ējuma, kā arī samazināt CO2 emisijas apjomu. 
 
2.2. Projekta īstenošanas vieta 
Dzīvojamās mājas adrese:  
Pašvaldība:  

Kurzeme  
Latgale   
Zemgale   
Vidzeme  

Plānošanas reģions (atzīmēt): 
 

Rīga   
 
2.3. Sasniedzamie rezultāti aktivit āšu ietvaros (norādīt aktivit ātes, kas tiks īstenotas 
projekta ietvaros) 
 

Rezultāts skaitliskā izteiksmē Aktivit ātes 
Nr.* 

Projekta aktivitātes nosaukums 
Skaits Mērvienība 

1. Cokola siltināšana 158 m2 

2. Sienu siltināšana 832.7 m2 

3. Jumta pārseguma siltināšana 315 m2 

4. Koplietošanas telpu durvju nomaiņa 7 gab. 

5. Koplietošanas telpu logu nomaiņa 4 gab. 

6. Dzīvokļu logu nomaiņa 5 gab. 

7. Pagraba pārseguma siltināšana 299 m2 

8. Apkures sistēmas rekonstrukcija 1 kompl. 

9. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 1 kompl. 
*Aktivit ātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.2.punkts) norādītajām. Vienai 
aktivitātei var būt vairāki rezultāti. 
 
2.4. Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā 
iegūtais siltumenerģijas ietaupījums (megavatstundas/gadā) pret ERAF finansējumu 
(tūkstošos latu) 
 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Skaits Mērvienība 

1. Dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtais 
siltumenerģijas ietaupījums* 

95,09 MWh gadā 

2. Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 
īstenošanas no aprēķinātā kopējā siltumenerģijas 
patēriņa pirms projekta īstenošanas  

49,40 % gadā 
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(1.aile/aprēķinātais kopējais siltumenerģijas patēriņš 
pirms projekta īstenošanas x 100) 

3. ERAF finansējums** 33,62 tūkst. LVL 
4. Siltumenerģijas ietaupījums pret ERAF finansējumu 

(1.aile/3.aile) 
2,83  

 

* Norādītajam siltumenerģijas ietaupījumam jāsakrīt ar ēkas energoaudita pārskatā (Ministru 
kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas 
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto un turpmākajām projektu iesniegumu atlases 
kārtām" (turpmāk – noteikumi) 3.pielikumā) vai vienkāršotā ēkas energoaudita pārskatā 
(noteikumu 4.pielikumā) norādīto siltumenerģijas ietaupījumu pēc projekta īstenošanas, 
salīdzinot ar aprēķināto kopējo siltumenerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas. 
** ERAF finansējumam jāsakrīt ar 4.1.punktā norādīto ERAF finansējumu. 
 

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA 
 

3.1. Projekta īstenošanas laiks 

Plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos , sākot ar dienu, kad noslēgts 
līgums par projekta īstenošanu (projekta iesniegumā minētās aktivitātes ir jāīsteno divu gadu 
laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi). 
 
3.2. Projektā paredzēto aktivit āšu īstenošanas plāna apraksts 
 
Avansa maksājums 
 

� Ir nepieciešams _____________ LVL apmērā (lūdzu, norādiet nepieciešamo avansa 
maksājumu, ņemot vērā, ka tas nedrīkst pārsniegt 20 % no ERAF finansējuma 
apmēra). 

� Nav nepieciešams. 
 
Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu 
(starpposma maksājumus var saņemt ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas 
ilgums pārsniedz sešus mēnešus) 
 

� Jā 

� Nē 
 
Informāciju par projekta īstenošanas aktivitāšu un starpposma maksājumu laika grafiku 
norādīt atbilstoši projekta īstenošanas gadiem, nevis kalendāra gadiem. 
 

Aktivit ātes 
nosaukums* 

Aktivit āšu īstenošanas laika grafiks 

1.projekta īstenošanas gads 2.projekta īstenošanas gads  
1.ce-

turksni
s 

2.ce-
turksni

s 

3.ce-
turksni

s 

4.ce-
turksnis 

1.ce-
turksni

s 

2.ce-
turksni

s 

3.ce-
turksni

s 

4.ce-
turksnis 

18 
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Aktivit ātes (aizpilda visi projekta iesniedzēji) 
Cokola 

siltināšana 
X X X      

Sienu 
siltināšana 

   X X X   

Jumta 
pārseguma 
siltināšana 

X X X      

Koplietošanas 
telpu durvju 

nomaiņa 
  X      

Koplietošanas 
telpu logu 
nomaiņa 

  X X     

Dzīvokļu logu 
nomaiņa 

  X X     

Pagraba 
pārseguma 
siltināšana 

 X X X     

Apkures 
sistēmas 

rekonstrukcija 
   X X X   

Ventilācijas 
sistēmas 

rekonstrukcija 
 X X X     

 
Avansa un starpposma maksājumu pieprasīšanas laika grafiks** 
1.projekta īstenošanas gads 2.projekta īstenošanas gads 

Pieprasītā 
summa 
(LVL) 

Posmi 

1.ce-
turk-
snis 

2.ce-
turk-
snis 

3.ce-
turk-
snis 

4.ce-
turk-
snis 

1.ce-
turk-
snis 

2.ce-
turk-
snis 

3.ce-
turk-
snis 

4.ce-
turk-
snis 

 

Nav jāaizpilda, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt avansa vai starpposma maksājumu 
Avanss           
I posms          
II posms          

 
* Aktivit ātēm jāsakrīt ar 2.3.punktā norādītajām aktivitātēm. 
** Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no 
apstiprinātās ERAF finansējuma summas. 
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4. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANS ĒŠANAS AVOTI  
 
4.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL 
 

Kopējās attiecināmās izmaksas 

Gads Kopējās izmaksas 
Neattiecināmās 

izmaksas 
Kopējās attiecināmās 

izmaksas ERAF finansējums 
privātās attiecināmās 

izmaksas 

      
 1=2+3 2 3=4+5 4 5 

2013 54240,28 9413,60 44826,68 22413,34 22413,34 

2014 27127,50 4714,18 22413,32 11206,66 11206,66 

20XX      

Kopā 81367,78 14127,78 67240,00 33620,00 33620,00 
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4.2. Projekta izmaksu tāme 
Izmaksas,  

LVL 
attiecināmās neattiecināmās 

Izmaksu pozīcijas nosaukums* 
 

Vienības 
nosau-
kums 

Vienību 
skaits 

Vienības 
izmaksas, 

LVL 
(ar PVN) 

Kopā 
izmaksas, 

LVL 
(t.sk. PVN) bez PVN 

PVN 
(aizpilda, 

ja nav 
atgūs-
tams) 

% 
no kopējām 
attiecinā-
majām 

izmaksām 

bez 
PVN 

PVN 

1. Energoaudita, tehniskā apsekojuma, 
būvniecības izmaksu tāmes, būvprojekta 
izstrādāšanas izmaksas un tehniskā 
projekta ekspertīzes izmaksas**: 

- - - 1164,76 956,51 0,00 1,42 0,00 208,25 

1.1. energoaudita sagatavošanas izmaksas k-ts 1 264,76 264,76 218,81 0,00 0,33 0,00 45,95 
1.2. tehniskā apsekojuma atzinuma 
sagatavošanas izmaksas 

k-ts 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. būvniecības izmaksu tāmes 
sagatavošanas izmaksas 

k-ts 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. būvprojekta izstrādāšanas izmaksas k-ts 1 900,00 900,00 737,70 0,00 1,10 0,00 162,30 
1.5. tehniskā projekta ekspertīzes 
izmaksas 

k-ts 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas**: 

- - - 3000,00 2479,34 0,00 3,69 0,00 520,66 

2.1. būvuzraudzības izmaksas k-ts 1 2500,00 2500,00 2066,12 0,00 3,07 0,00 433,88 
2.2. autoruzraudzības izmaksas k-ts 1 500,00 500,00 413,22 0,00 0,61 0,00 86,78 
3. Būvdarbu izmaksas daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā 

- - - 77203,02 63804,15 0,00 94,89 0,00 13398,87 

KOPĀ: - - - 81367,78 67240,00 0,00 100 % 0,00 14127,78 
 
* Izmaksu pozīcijas var sadalīt sīkāk atbilstoši projekta iesniedzēja vajadzībām. 
** Š īs tabulas 1. un 2.punktā minēto izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 
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5. SADAĻA – APLIECIN ĀJUMS 
 
Es, projekta iesniedzēja pilnvarotā 
persona 

 
SIA „Baložu komunālā saimniecība” valdes locekle 

____Olita Krastiņa____, 
    (projekta iesniedzēja pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums un 
atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds (juridiskai 
personai)) 

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta 
iesnieguma iesniegšanas brīdi 

  
 ________________________________________ 

   (dd/mm/gggg) 
ir patiesi šādi fakti  
 
5.1. Projekta iesniedzēja atbilstība: 
5.1.1. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai īstenotu projektu; 
5.1.2. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (ja tā ir juridiska persona) nav ar tiesas lēmumu 
atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības 
procesā, tās saimnieciskā darbība nav izbeigta un saskaņā ar komercreģistrā pieejamo 
informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā; 
5.1.3. finansējuma saņēmējs vai tā pilnvarotā persona projekta īstenošanas laikā sadarbības 
iestādei un atbildīgajai iestādei nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā 
ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;  
5.1.4. projekta iesniedzēja pilnvarotās personas (ja tā ir juridiska persona) interesēs fiziska 
persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas 
Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzēja pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska 
persona) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi; 
5.1.5. projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona ir ievērojusi vai nav pārkāpus finansējuma 
saņemšanas nosacījumus; 
5.1.6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība, kurā aktivitātes ietvaros veiks 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumus, uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot), un tā ir nodota 
ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot); 
5.1.7. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam 
pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Norādītais procentuālais 
sadalījums neattiecas uz valstij un pašvaldībām piederošiem dzīvokļu īpašumiem; 
5.1.8. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no 
dzīvojamās mājas kopējās platības; 
5.1.9. projekta īstenošanas vietā (pašvaldībā) tā gada sākumā, kad tiek noslēgta projektu 
iesniegumu atlases kārta, ir vismaz 2000 iedzīvotāju. 
 
5.2. Finansējuma saņemšanas nosacījumi:  
5.2.1. šīs aktivitātes ietvaros sniegto finansējumu neapvieno ar citas aktivitātes vai individuālā 
atbalsta projekta ietvaros sniegto finansējumu. Citas aktivitātes vai individuālā atbalsta 
projekta ietvaros atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai šīs aktivitātes ietvaros; 
5.2.2. šis projekta iesniegums netiek, nav ticis un, ja projekts tiks apstiprināts, netiks iesniegts 
finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts 
un pašvaldību budžeta līdzekļiem; 
5.2.3. šajā projekta iesniegumā norādītās atbalstāmās darbības nav uzsāktas un attiecināmās 
izmaksas nav radušās pirms sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai pirms sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto 
nosacījumu izpildi, izņemot noteikumu 17.1.apakšpunktā minētās izmaksas, kuras ir 
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attiecināmas pirms sadarbības iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai pirms sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto 
nosacījumu izpildi, ja tās ir veiktas ne ātrāk par 2006.gada 24.oktobri; 
5.2.4. projekta īstenošanas laikā notiks publicitātes pasākumi saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par Eiropas Savienības fondu īstenošanu; 
5.2.5. iepirkumu procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām; 
5.2.6. projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas 
finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām 
izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli; 
5.2.7. iesniegtā būvprojekta tehniskie risinājumi atbilst Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa 
noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Latvijas būvnormatīviem, tai skaitā LBN 
002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495), LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.498) un LBN 231-03 
"Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.534);  
5.2.8. izveidotā vai atjaunotā infrastruktūra, kas finansēta projekta ietvaros, pieder 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. 

 
5.3. Projekta atbilstība: 
5.3.1. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija ir spēkā un atbilst patiesībai, 
un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks 
izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 
5.3.2. projekta iesniedzējam nav zināmi iemesli, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai 
varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un projektā minētās saistības iespējams veikt normatīvajos 
aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos; 
5.3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas būs ne 
mazāks kā 20 % gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa; 
5.3.4. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, par kuru ir iesniegts projekta iesniegums, vismaz 
piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā netiks nojaukta; 
5.3.5. pēc projekta īstenošanas turpmāko triju gadu laikā projekta iesniedzēja pilnvarotā 
persona katru gadu iesniegs pārskatu par siltumenerģijas patēriņu attiecīgajā mājā saskaņā ar 
noteikumu 1.pielikumu. 
 
Apliecinu, ka sadārdzinājums, kas radīsies projekta īstenošanas laikā, tiks finansēts no 
projekta iesniedzēja līdzekļiem. 
Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja 
normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta 
apstiprināšanas brīdī ir izlietots. 
Apzinos, ka tad, ja būs sniegta nepatiesa informācija, pret projekta iesniedzēja pilnvaroto 
personu var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.  
Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošajiem 
dokumentu oriģināliem un sadarbības iestādē iesniegtie projekta iesnieguma eksemplāri (tai 
skaitā elektroniskā versija) satur identisku informāciju un atbilst manā rīcībā esošajam 
projekta iesniegumam. 
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Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona:  
 
Atbildīgās amatpersonas amats: Valdes locekle 
  
Vārds, uzvārds: Olita Krastiņa 
  
Datums*:  
 (dd/mm/gggg) 

Vieta: Baloži 
  
Paraksts*:  

 
 

* Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 


