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Kandavas novada būvvalde 

 

Reģistrācijas Nr. 90000050886, e-pasts: dome@kandava.lv, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas 

novads, LV-3120, tālr. 63182028, fakss: 63182027 
tālrunis: 63182028, e-pasts: dome@kandava.lv 

 

 

16.05.2019. Nr.BIS-BV-5.12-2019-146 (13.4) 

Uz 13.05.2019 Nr. BIS-BV-1.2-2019-242 (3-12-1/108) 
 

 

Dzintars Rušmanis 

Vienības iela 9-3, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 

dzintars.rusmanis@kandava.lv 

 

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" 

"Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120 

dzintars.rusmanis@kandava.lv 

 
 

Par būvniecības ieceres – būvprojekta “Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo 

siltumtīklu pārbūve Kandavas novadā, Kandavā”, būvatļaujas izdošanu un 

projektēšanas nosacījumu izpildi. 
 

LĒMUMS 

(SĒDES PROTOKOLS Nr. 13) 

Kandavā 

16.05.2019.                                                                                                Nr. 4 

Kandavas novada Būvvalde izvērtēja SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegumu 

(reģistrēts Kandavas novada domē 10.05.2019 reģ. Nr. 3-12-1/108) par būvniecības ieceres – 

būvprojekta “Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve Kandavas novadā, 

Kandavā”, būvatļaujas izdošanu un projektēšanas nosacījumu izpildi (Lietas Nr. BIS  87625-307, 

reģ. Nr. BIS-BV-1.2-2019-242; pasūtītājs: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas 

Nr. 41203006844; izstrādātājs: SIA “District heating partner”, būvkomersanta reģ Nr. 1418). 

Kandavas novada būvvalde konstatē: 

1) saskaņā Ministru Kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” 4. punktu siltumtrases būvniecība atbilst inženierbūves II grupai; 

2) būvniecības iecere atbilst Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.19 "Kandavas 

novada teritorijas plānojuma 2011.- 2023. gadam" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
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un grafiskā daļa". 

3) uz būvniecības ieceri nav attiecināmi Būvniecības likuma 14. panta piektās daļas nosacījumi 

par publiskās apspriešanas nepieciešamību; 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 

1.punktu, 15.panta pirmo daļu Kandavas novada Būvvaldes nolikuma 12.5.apakšpunktu un 

28.punktu 

sēdē atklāti balsojot PAR: 5 (K. Lukšane. D. Grasis, I. Ruka, A. Šimkēviča,  G. Pērkone), PRET: 

0, ATTURAS: 0, Kandavas novada būvvalde NOLEMJ:  

1. Izdot būvatļauju “Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve Kandavas 

novadā, Kandavā” un veikt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

  

 

Šo lēmumu (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā Kandavas novada dome. 

Būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju, atbildīgā amatpersona: 

 

Kristīne Lukšane  16.05.2019 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums) 

 

Piezīmes. 
1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.  
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


