
Datu pārzinis ir Kandavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000050886, juridiskā adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, 
LV – 3120, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 3.panta otro daļu. 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un/vai c) 
apakšpunkts (Likums "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). 

Kandavas novada būvvaldei 

  
fiziskas personas vārds un uzvārds/juridiskas personas nosaukums un reģ.Nr.  

 

 
pilnvarotas personas vārds un uzvārds 

 

 
adrese, pasta indekss  

 

 
tālrunis 

 
 

Iesniegums 
būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanai un/vai pārreģistrācijai 

 

 

Lūdzu pagarināt______________________    būvatļaujas Nr. ___________________________________, 
 izdošanas datums 
 

kas izdota būvobjektam _____________________________________________________________________ 
 būvprojekta/ objekta nosaukums 
 

_________________________________________________________________________, derīguma termiņu. 
 Adrese, zemes vienības kadastra Nr.  

 

 

1. Būvdarbu informācija:  
 

1.1. civiltiesiskās apdrošināšanas polises Nr.__________________ derīguma termiņš _______________ 

 

1.2. informācija par izpildīto būvdarbu stadiju: 
 

- pamati  %  - durvis  % 

- sienas  %  - ārējā apdare  % 

- pārsegums  %  - ārējie inženiertīkli  % 

- jumts  %  - iekšējie inženiertīkli  % 

- logi  %  - iekšējā apdare  % 

  

1.3. būvdarbus paredzēts pabeigt 20_____.gada _____________________. 

2. Informācija par izmaiņām dalībniekos (aizpildīt, ja mainījušies dalībnieki - būvatļaujas pārreģistrācijai): 

 Pasūtītājs/būvētājs:  

 Būvuzņēmējs:  

 Būvuzraugs:  

 Būvdarbu vadītājs:  

 Autoruzraugs:  

 Darba aizsardzības 

koordinators: 

 

3. Būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem ar x) :      

 personīgi Kandavas novada pašvaldībā      pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi. 

 Būvvaldes pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par 

atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz e-pastu __________________________ 

 



Datu pārzinis ir Kandavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000050886, juridiskā adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, 
LV – 3120, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 3.panta otro daļu. 
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un/vai c) 
apakšpunkts (Likums "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). 

 

4. Pielikumā pagarināšanai un/ vai pārreģistrācijai (norādīt ar x)  
 

 būvatļauja (oriģināls); 

 derīga būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise; 

 aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; 

 ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns; 

 būvobjekta faktiskā stāvokļa fotofiksācija, kas apliecina, ka būvdarbi objektā nav realizēti pilnā 

apmērā uz ______lp;  

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPI) darbu atļauja, ja būve ir kultūras  

piemineklis vai būvprojekts saskaņots VKPI (kopija); 

 pilnvara; 

 īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kopija);  

 pasūtītāja līgums ar būvkomersantu reģistrā iekļautu būvuzņēmēju (kopija); 

 būvuzņēmuma rīkojums par atbildīgā būvdarbu vadītāja nozīmēšanu (kopija); 

 būvdarbu vadītāja saistību raksts divos eksemplāros;  

 būvdarbu vadītāja sertifikāts (kopija); 

 būvuzņēmuma rīkojums par darbu drošības koordinatora nozīmēšanu (kopija); 

 darbu drošības koordinatora apliecības vai izglītības dokuments (kopija); 

 būvdarbu žurnāls, ja būvdarbus veiks būvuzņēmējs; 

 pasūtītāja līgums par autoruzraudzību, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība (kopija); 

 rīkojums par autoruzrauga nozīmēšanu, ja būvuzraudzību veiks juridiska persona (kopija); 

 autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība;  

 pasūtītāja līgums vai rīkojums par būvuzraudzību, ja paredzēta būvuzraudzība (kopija);  

 rīkojums par būvuzrauga nozīmēšanu, ja būvuzraudzību veiks juridiska persona (kopija);  

 būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību raksts divos eksemplāros;  

 būvuzrauga sertifikāts (kopija); 

 citi dokumenti _________________________________________________________________ 

 

           Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgu 

 izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.  

 

20___.gada _____. _____________  ___________________________________________________ 

 

                                                 ______________________________________________________                         
                                                                      paraksts, paraksta atšifrējums, vārds un uzvārds, amats  

 

Kontaktpersonas tālrunis:  ______________________ 

 

5. Aizpilda Kandavas novada būvvaldes būvinspektors  
 

Būvobjekts apsekots 20 ___ . gada ”_____” ________________ 

 

Atkāpes būvniecības procesā   ___________ konstatētas. 
                                                                      ir/nav 

Atzinums par būves pārbaudi Nr. __________ sastādīts 20 ___ . gada ”_____” ____________________ 

 

Būvinspektora paraksts _______________________________ 20 ___ . gada ”_____” ____________ 

 

 


