Kas var
saņemt

ATBALSTU

PRIVĀTMĀJU
energoefektivitātes
paaugstināšanai?

1.
PIRMS iesniedz projekta
pieteikumu, pārliecinies

2.

•
•
•
•

Māja atbilst viena dzīvokļa mājas klasei www.kadastrs.lv 1
Māja nodota ekspluatācijā
Mājā neveic saimniecisko darbību
Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju personai,
kura pieteiksies atbalstam un ņems aizdevumu
Atbalsts visā Latvijā
• Māja atrodas ĀRPUS Rīgas, Jūrmalas
pieejams ģimenēm ar
un Rīgai piegulošajiem novadiem
VAI
3 bērniem vai diviem
- Mārupe, Olaine, Ķekava,
bērniem un trešā gaidībās
Salaspils, Ropaži, Ādaži

Noskaidro bankā iespēju saņemt aizdevumu
savas privātmājas energoefektivitātes projektam

Savlaicīgi ieteikumi ātrai dokumentu apmaiņai
• Noformē e-parakstu
• Reģistrējies https://mans.altum.lv/

3.

https://mans.altum.lv/ aizpildi pieteikumu, pievienojot:
• Pases vai personas apliecības kopiju
• Kopīpašuma gadījumā kopīpašnieku piekrišanas

4.

Ja māja atrodas Rīgā, Jūrmalā vai Rīgai pieguļošos novados,
ģimene ar bērniem pieteikumam pievieno:
• Bērnu dzimšanas apliecību kopijas un/vai grūtniecības apstiprinājumu2
• Apgādībā esošo bērnu personas kodus un deklarētās dzīvesvietas
adreses3 izdrukas no www.latvija.lv
• Izdruka no https://eds.vid.gov.lv/, kurā norādīts, ka bērni atrodas
atbalsta saņēmēja apgādībā

Pieteikumu
iesniegšana

Altum lēmums

1
2
3
4

Viena dzīvokļa mājas klases kodi: 111, 1110, 111001, 11100101, 11100102, 11100103
Ja ir divi bērni un trešais tiek gaidīts, tad papildus nepieciešams medicīniskās kartes izraksts, kas apliecina grūtniecību
Jāsakrīt ar iesniedzēja deklarēto adresi
Izstājoties no programmas, netiek kompensēti sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma izmaksas

5.

• Elektroniski paraksti atbalsta līgumu ar Altum,
pirms tam veicot identifikāciju klientu apkalpošanas vietā

6.

Izvēlies kādu no pakalpojuma sniedzējiem (skatīt sarakstu Altum mājas lapā), kas:
• Sagatavos sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu
• Piedāvās energoefektīvus uzlabojumus
• Sagatavos dokumentāciju, lai paaugstinātu
- mājas energoefektivitātes klasi
- un samazinātu siltumenerģijas patēriņu par 20%
• Izstrādās privātmājas pagaidu energosertifikātu

7.

Apstiprini pakalpojuma sniedzēja piedāvāto cenu,
apmaksas kārtību un paraksti līgumu

8.

Pakalpojuma sniedzējs sagatavo sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu

9.

Iesniedz to caur https://mans.altum.lv/ un informē, vai:
- vēlies turpināt dalību programmā
- izstājies no programmas, norādot iemeslus4

Pēc atbalsta līguma
noslēgšanas ar Altum

10.

• Pakalpojuma sniedzējs sagatavo tehnisko dokumentāciju

11.

• Dodies uz banku pēc aizdevuma, noslēdz līgumu
• Nepieciešamības gadījumā var saņemt Altum garantiju līdz 30%
no bankas aizdevuma (ne vairāk kā 20 000 EUR)

12.

• Īsteno savas privātmājas energoefektivitātes projektu

13.

• Pēc projekta īstenošanas pakalpojuma sniedzējs sagatavo
ēkas pagaidu energosertifikātu
• Pakalpojuma sniedzējs ievada energosertifikātu
Valsts Būvniecības informācijas sistēmā

14.

Iesniedz https://mans.altum.lv/ tehniskās palīdzības un granta izmaksas
pieteikumu, pievienojot:
• Līgumu ar pakalpojuma sniedzēju
• Tehnisko dokumentāciju
• Spēkā esoša aizdevuma līguma kopiju
• Atbalsta saņēmēja apliecinājumu par aizdevuma izmantošanu
privātmājas energoefektivitātes uzlabošanai

€

4 Izstājoties no programmas, netiek kompensēti sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma izmaksas

Korekti visu iesniedzot, seko tehniskās palīdzības
un granta izmaksa bankas kontā

www.altum.lv

