
Ja netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības
MK 01.04.1997. noteikumi nr. 112, 3.2.n.37.p.

ĒKAS  FASĀDES  VIENKĀRŠOTĀS  RENOVĀCIJAS 
APLIECINĀJUMA  KARTE

(aizpilda 3 eksemplāros )  

Ieceres ierosinātājs (pilnvarotā persona)  

___Kandavas novada dome_____________
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

____reģ. Nr. 90000050886;______________
(fiziskās personas kods  vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)

                                                                                      Dārza iela 6, Kandava, LV 3120;     
                   tālr.: 3182028; fax: 63182027; 

(adrese, tālruņa  numurs)

1. Objekts Sporta halle pie K. Mīlenbaha vidusskolas.
Jumta vienkāršota renovācija

2. Būves  kadastra 
apzīmējums

      9001  001  0139  007

3. Adrese 
(iela, pagasts, pasta indekss)

Skolas iela 12, Kandava, Kandavas novads, LV 3120;

4. Objekta  īpašnieks  vai 
pilnvarotā persona
(fiziskās  personas  vārds,  uzvārds, 
personas  kods,  adrese,  tālruņa  nr.  vai 
juridiskās  personas  nosaukums,  reģ.nr., 
adrese, tālruņa nr.)

Kandavas novada dome
Reģ.Nr. 90000050886; PVN reģ.Nr. LV 90000050886;
Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120;
tālr.: 3182028; fax: 63182027;

5. Īpašuma tiesības 
apliecinoši dokumenti

Zemesgrāmatu apliecība,
Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr. 1000 0014 2150

I. Ieceres dokumentācija

6. Paredzēto  darbu  veids  -  fasādes  apdares  renovācija/  fasādes  siltināšana/  jumta  
siltināšana/ jumta seguma nomaiņa/  logu nomaiņa/  ārdurvju nomaiņa/  jumta logu  
ierīkošana  (vajadzīgo pasvītrot)

Paskaidrojums:
renovācija- būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās 
daļu,  nomainot  nolietojušos nesošos elementus  vai konstrukcijas,  kā arī  mērķtiecīgu 
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju.
Piezīme:
Jumta vienkāršotas renovācijas ietvaros jumta formas izmaiņas nav pieļaujamas. 



7. Atbildīgais projektētājs
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un 
derīguma termiņš)

Andris Dēliņš
LAS sertifikāts Nr. 10-0672;   14.12.2013.

8. Arhitekts*
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un 
derīguma termiņš)

Andris Dēliņš
LAS sertifikāts Nr. 10-0672;   14.12.2013.

9. Būvinženieris*
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un 
derīguma termiņš)

Andris Skripsts
LBS sertifikāts Nr. 20-4804;   17.02.2015.

10. Projektētāja apliecinājums.

Risinājumi  atbilst  būvniecību  reglamentējošiem  normatīvajiem  aktiem  un  vietējās 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar 
visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (inženiertīklu stāvvadus).
Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Atbildīgais projektētājs _______________________ _______________________
                         (paraksts)                             (datums)

Arhitekts * _______________________ _______________________
                         (paraksts)                             (datums)

Būvinženieris * _______________________ _______________________
                         (paraksts)                             (datums)

Piezīme.
*  Saskaņā ar  Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.nodaļas 
40.punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti.

Pielikumā:
1. Paskaidrojuma raksts uz 2  lapām.
2. Dokumentu saraksts un lapu skaits             2

(vajadzīgo atzīmēt)
2.1. Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas:

2.1.1. Zemesgrāmatas kopija - 1 lapa;

3. Grafisko lapu saraksts un lapu skaits          9
(vajadzīgo atzīmēt)

3.1. Būves esošā stāvokļa fotofiksācija - 1 lapa;
3.2. Vispārējie dati AR/MK-0;
3.3. Jumta plāns M 1:200 AR/MK-1;
3.4. Mezgls A-A; Jumta seguma elementu specifikācija AR/MK-2;
3.5. Mezgli C-C; D-D; E-E; AR/MK-2A;
3.6. Papildus C profilu izvietojums (griezums) AR/MK-3;
3.7. Papildus C profilu izvietojums (plāns – M 1:200) AR/MK-4;
3.8. Papildus C profilu izvietojums plānā; griezums B-B; 

materiālu specifikācija AR/MK-5;
3.9. Metāla kāpnes MK-1; materiālu specifikācija AR/MK-6;



11. Ieceres ierosinātāja apliecinājums.
Apliecinu,  ka  pievienotie  īpašuma  apliecinājuma  dokumenti  (kopijas)  ir  autentiski, 
patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot  fasādes apdares renovāciju/ fasādes siltināšanu/ jumta siltināšanu/ 
jumta  seguma  nomaiņu/  logu  nomaiņu/  ārdurvju  nomaiņu/  jumta  logu  ierīkošanu 
(vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Veicot būvdarbus, apņemos ievērot 25.05.2010. Tukuma novada saistošos noteikumus  
Nr.27 „Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Tukuma novadā” un būvdarbus, kas  
saistīti ar paaugstinātu troksni neveikt darba dienās laikā no 19.00-8.00 un brīvdienās.

Ieceres ierosinātājs __________________    ___________________ ________________
   (paraksts          un             tā atšifrējums)                             (datums)

12. Būvvaldes lēmums.

13. Nosūtīts pamatots Būvvaldes atteikums.

Vēstule Nr. _________________________ ______________________________
                                         (datums)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona 
______________________________ ______________

z.v.                        (amats un tā atšifrējums)               (datums)



II. Būvdarbi

14. Pasūtītāja iesniegtie dokumenti, uzsākot būvdarbus. 
Uzsākot būvdarbus, saskaņā ar ieceres dokumentāciju iesniedzu (vajadzīgo atzīmēt): 
14.1.  apdrošinātāja  izsniegtu  būvuzņēmēja  (būvētāja)  civiltiesiskās  atbildības  obligātās 

apdrošināšanas polises kopiju;
14.2.  ja  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem  būvobjektam  nepieciešama  būvuzraudzība, 

iesniedzu līguma kopiju par būvuzraudzību;
14.3.  būvuzrauga saistību rakstu;
14.4.  atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;
14.5.  ________________________________________

Būvuzņēmējs / būvētājs:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs   vai 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)

Ieceres ierosinātājs:

____________________________________ ___________________________
(paraksts un tā atšifrējums) (datums)

15. Būvvaldes amatpersonas atzīme par dokumentu saņemšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona:

____________________________________ ___________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums) (datums)

II. Būvdarbu  pabeigšana

16. Pasūtītāja informācija par būvdarbu pabeigšanu.
Iesniedzu Tukuma novada būvvaldē segto darbu pieņemšanas akta un parakstīto darbu 
izpildes aktu kopijas:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ieceres ierosinātājs:

____________________________________ ___________________________
(paraksts un tā atšifrējums) (datums)

17. Būvdarbu pārbaude
Apsekota būve dabā un konstatēts, ka būvdarbi veikti ieceres dokumentācijā norādītajā 
apjomā atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvvaldes atbildīgā amatpersona:

____________________________________ ___________________________
(amats, paraksts un tā atšifrējums) (datums)


	Projektētāja apliecinājums.

