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3. pielikums 
Ministru kabineta 

2014. gada 30. septembra 
noteikumiem Nr. 573 

 

_________________________ pilsētas/novada būvvaldei 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  
 

 
1. Būvniecības ierosinātājs _________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,  
________________________________________________________________ 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas 
nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 
2. Pilnvarotā persona_______________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 
________________________________________________________________ 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas 
nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 
I daļa. Būvniecības ieceres iesniegšanas dokumentācija 

 
3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)          jaunbūve 
                                                                           atjaunošana 
                                                                           pārbūve 
                                                                           novietošana 
                                                                           nojaukšana 
4. Būves grupa ______ 
 
5. Būvobjekts _____________________________________________________ 

(būvobjekta nosaukums) 
 
6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra 
apzīmējums, ja tāds piešķirts, galvenais lietošanas veids (četru zīmju kods) 
saskaņā ar būvju klasifikāciju 
 ________________________________________________________________ 
 
7. Pielikumā iesniegtie dokumenti: 

 būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgādes 
komersanta pilnvarota persona) 

 energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma 
 citi dokumenti _________________________________________ uz____ lp. 
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8. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 

____________      _______________            __________________________________ 
(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  

 
9. Kontaktpersonas tālrunis ____________________ 
 
Aizpilda būvvalde 
 
10. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā 
izmantošana (papildizmantošana) _____________________________________ 
 
11. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 
 
12. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 

                                       
13. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________ 

(datums)    
 
14. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums 
________________________________________________________________ 
 
15. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 

II daļa. Būvdarbu pabeigšana 
 
16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 
 
17. Būvobjekts ____________________________________________________  

(katras būves nosaukums) 
18. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta un būves kadastra 
apzīmējums, ja tāds piešķirts 
 ________________________________________________________________ 
 
19. Zemes vienības kadastra apzīmējums _______________________________ 
 
20. Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu: 

 energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu 
 izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem 

energoapgādes objektiem 
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21. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
  

22. Būvdarbu pārbaude 
Objekts apsekots _________________  

(datums) 
un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši 
izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 
 
23. Būvvaldes lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai 
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lēmuma numurs un 
datums __________________________________________________________ 
 
24. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu 
 
Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 

Piezīmes. 
1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu. 

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres 
dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus. 
 
 
 

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 


