
1.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības  
30.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.23 
“Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 
un māju renovācijai” 

 
 
 

................................................................................................ 
(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

 
   ................................................................................................ 

   (personas kods vai reģistrācijas numurs) 
 

  ................................................................................................. 
 (adrese, juridiskā adrese) 

 
...................................../........................................................... 
      (tālrunis)                                              (elektroniskā pasta adrese) 

 
.................................................................................................. 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 
 
 

P I E T E I K U M S  
pašvaldības līdzfinansējumam 

 
        Valmieras novada pašvald ībai 

         Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 
 

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas _________________________________. 
                                                       (adrese) 

 

Pasākuma nosaukums  Līdzfinans ējuma summa, euro 
 energoefektivitātes pasākumu veikšana  

 piesaistītā zemesgabala labiekārtošana  
 dzīvojamās mājas atjaunošana  

 

Iesnieguma oblig ātie pielikumi: 
 

Npk. Atz īme Dokumenta nosaukums lpp. 
skaits  

1.  Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai  

2.  Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  

3.  Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)  

4.  

Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts 
lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanu un/vai 
mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas atjaunošanai, 
nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu 

 

5.  

Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk, kā 1 mēnesi pirms 
līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina, ka 
pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

 

6.  
Uzņēmuma reģistra izziņa, kas apliecina, ka pārvaldniekam nav pasludināts 
maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā (juridiskām 
personām) 

 

7.  
Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un 
komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem 12 

 



mēnešos, sākot atskaites periodu 2 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas 
dienas  

8.  Sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini  

 
Papildus pielikumi energoefektivit ātes pas ākumu veikšanai: 
 

Npk.  Atz īme Dokumenta nosaukums lpp. 
skaits  

1.  Ēkas energosertifikāts ar pielikumiem  

2.  Valmieras novada Būvvaldes saskaņojums veicamajiem darbiem  

 
Papildus pielikumi dz īvojamai m ājai piesaist ītā zemes gabala labiek ārtošanas darbu veikšanai: 
 

Npk.  Atz īme Dokumenta nosaukums lpp. 
skaits  

1.  Zemes robežu plāna kopija  

2.  Darba zīmējums/darba veikšanas projekts  

3.  
Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala 
īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki) 

 

 
Papildus pielikumi dz īvojam ās mājas atjaunošanas darbu veikšanai: 
 

Npk.  Atz īme Dokumenta nosaukums lpp. 
skaits  

1.  Kompetentas iestādes/speciālista slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli  

2.  Būvprojekts, kas saskaņots Valmieras novada Būvvaldē  

 
Papildus pielikums: 
 

Npk.  Atz īme Dokumenta nosaukums lpp. 
skaits  

1.  Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai  

 
 
20___.gada ____._______________                       _________________________________________ 

                 (paraksts)* 
 

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar 
drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, 
izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. 

 
 


