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4.pielikums 
Ministru kabineta 

2014.gada 30.septembra 
noteikumiem Nr.573 

 
_______________________ pilsētas/novada būvvaldei 

 
APLIECINĀJUMA KARTE 

 
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)          atjaunošana 
                                                                           pārbūve 
4. Būves grupa _________ 
 
5. Būvobjekts _____________________________________________________ 

(katras būves nosaukums) 
 
6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra 
apzīmējums, ja tāds piešķirts 
________________________________________________________________ 
 
7. Energoapgādes objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 
 
___________________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, 
reģistrācijas Nr.) 

 
8. Energoapgādes objekta pašreizējais lietošanas veids _______________________ 

   
9. Energoapgādes objekta paredzētais lietošanas veids ________________________ 
 
10. Energoapgādes objekta projektētājs 
Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un 
vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
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Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas 
ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus). 
Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. 
 
Energoapgādes objekta projekta izstrādātājs 
____________      _______________            __________________________________ 

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

11. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums 
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti (kopijas) ir 
autentiski, patiesi un pilnīgi. 
Apņemos īstenot vienkāršotas atjaunošanas būvdarbus atbilstoši izstrādātajai 
ieceres dokumentācijai. 
 
12. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 
13. Pielikumā iesniegtie dokumenti: 

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

 energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma 
 citi dokumenti_______________________________________ uz____ lp. 
 

14. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 
____________      _______________            __________________________________ 

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

15. Kontaktpersonas tālrunis _______________________ 
 
Aizpilda būvvalde 
 
16. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 
Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 
17. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________ 

                      (datums)  
 
18. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums 
___________________________________________________________________________ 
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19. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 
 
____________      _______________            __________________________________ 

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

II daļa. Būvdarbu pabeigšana 
 
20. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 
 
21. Apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu 
Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un tie ir veikti atbilstoši akceptētajai ieceres 
dokumentācijai. 
 
22. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 
____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 
23. 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 apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi: I daļu, izstrādājot ieceres 
dokumentāciju, bet II daļu, pabeidzot būvdarbus. 
 

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 


