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Adresāts: Tukuma novada būvvalde 

Apliecinājuma karte inženierbūvei  

Nr. BIS-BV-3.3-2020-411 (6-4.3 (tikai elektroniski)) 

I. Ieceres dokumentācija 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA NAMI" 

40003397810 
Lūdzu izskatīt iesniegumu Apkures sistēma būvniecību. 

 

1. Ziņas par būvēm: 

 

Kadastra apzīmējums Kurzemes 6 

Kadastra numurs - 

1. Būves veids Inženierbūve 

2. Inženierbūves iedalījums cita inženierbūve 

3. Nosaukums Apkures sistēma 

4. Būvniecības veids Atjaunošana 

5. Būves grupa 2. grupa 

6. Adrese Kurzemes iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 

7. Galvenā zemes vienība 90010010393 

8. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 

- 

9. Esošais galvenais lietošanas veids 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

10. Paredzētais galvenais lietošanas 

veids 

2212 Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi 

11. Iekšējais inženiertīkls Jā 

12. Būves tips 22120101 Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 

300 mm (ieskaitot) 

13. Garums (m) 2010.0 

 

 

2. Ziņas par zemes gabaliem: 

 

Kadastra apzīmējums 90010010393 

Kadastra numurs 90010010393 

1. Adrese Kurzemes iela 6, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 

2. Īpašnieks - 

 

 

3. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi, eiropas savienības politiku 
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instrumentu līdzekļi 

 

4. Pilnvarotā persona: Diāna Arnesa 150790-12217 

 

5. Ieceres izstrādātājs: SIA "M kubā", reģ. Nr. 13754; SIA "SILTIE NAMI", reģ. Nr. 12954 

 

6. Būvspeciālists(-i): 

 

7. Atkritumu apsaimniekošana: 

 

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi: 

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. 

Veicamās izmaiņas neietekmēs būves mehānisko stiprību un stabilitāti. 

Ieceres izstrādātājs:  

SIA "M kubā", reģ. Nr. 13754; SIA "SILTIE NAMI", reģ. Nr. 

12954 

 

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums) 

Būvspeciālists(-i):  

 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksts: 

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi 

un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. 

Apliecinu robežzīmju esību apvidū. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUKUMA NAMI", reģ. Nr. 

40003397810 

 

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums) 

 

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti: 

Nr. p.k. Dokumenta veids Dokumenta nosaukums Apraksts 

1  dokumentacijas_dalas.pdf  

2  iecere_13649.pdf  

 

 

II. Aizpilda būvvalde 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 
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1. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti 

1.1. informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju; 

1.2. būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 

kopija; 

1.3. informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju (Vārds Uzvārds, sertifikāta numurs, 

rīkojums); 

1.4. būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija 

1.5. būvuzraudzības līgums vai rīkojums 

1.6. būvuzraudzības plāns 

1.7. atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

apliecināta kopija un, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, tad arī 

izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz 

konkrēto objektu. 

1.8. citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _ 
 

 

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 

Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana 

(papildizmantošana): 

Ieceres realizācijas termiņš: 31.03.2025 

Atzinums par būves pārbaudi: 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona: Iveta Vistapole 07.07.2020 

       ___________________________ 
                           (paraksts) 
 

 

 


