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3. pielikums 

Ministru kabineta 

2014. gada 2. septembra  

noteikumiem Nr. 529 

 

SALACGRĪVAS NOVADA BŪVVALDEI 

 

Paskaidrojuma raksts 

(ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves) 

 

Būvniecības ierosinātājs ____________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

____________________________________________ 
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

____________________________________________ 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)  

____________________________________________ 
(elektroniskā pasta adrese)  

 

Lūdzu izskatīt iesniegumu ___________________________________________ 
(ēkas vai telpu grupas nosaukums) 

_________________________________ lietošanas veida maiņai bez pārbūves. 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs __________________________________ 

 

Ieceres dokumentācija 

 

1. Ziņas par ēku vai telpu grupu: 

1) ēkas grupa ____________________________________________________ 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 

2) ēkas kadastra apzīmējums ________________________________________ 

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): 

 dzīvojama ēka    nedzīvojama ēka 

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids ___________________________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai)   

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids ___________________________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai)   

6) ēkas adrese _____________________________________________________________ 

7) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 

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

8) telpu grupas kadastra apzīmējums ________________________________________ 

9) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids _____________________________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai)   

10) telpu grupas paredzētais lietošanas veids ____________________________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai)   

11) telpu grupas adrese _____________________________________________________ 

12) telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 

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

 

2. Pilnvarotā persona _______________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta 

adrese 

________________________________________________________________ 
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona _____________________________ 
(vārds, uzvārds, 

________________________________________________________________ 
personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

3. Būvprojekta izstrādātājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, 

________________________________________________________________ 
reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

4. Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums 

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un 

vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

Būvprojekta izstrādātājs ________________________ __________________ 
(paraksts1)    (datums)  

 

5. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums 

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir 

autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, 

aizliegumu vai strīdu. 

Apņemos ēkas vai tās daļu ekspluatēt atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei. 

Būvniecības ierosinātājs ______________________________ _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums)   

 

6. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt): 

 īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz 

_________ lp. 

 būvniecības ierosinātāja pilnvara uz __________ lp. 

 skaidrojošs apraksts uz _________ lp. 

 grafiskie dokumenti uz __________ lp. 

________________________________________________________________ 

 saskaņojumi ar personām uz _________ lp. 

________________________________________________________________ 

 saskaņojumi ar institūcijām uz _________ lp. 

________________________________________________________________ 

 atļaujas uz ___________ lp. 

________________________________________________________________ 

 citi dokumenti uz __________ lp. 

________________________________________________________________. 



3 

N0640_4p3 

 

Aizpilda būvvalde 

 

7. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 

(papildizmantošana) _____________________________________________ 

 

8. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ____________________________________ 
(amats, 

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts1)        (datums) 

 

9. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________, datums ______________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats,    

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts1)     (datums) 

 
Piezīmes. 

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

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2.  Paskaidrojuma raksta attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot 

informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai telpu grupas īpašnieku, par 

telpu grupām, kurās vienlaikus paredzēts mainīt lietošanas veidu bez pārbūves. 

 

 

 


