
Ādažu novada būvvaldei 

APLIECINĀJUMS 
par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai 

Pasūtītājs _______________________________________________________________________ 
                             (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs) 

1. Paziņo, ka _____________________________________________________________________ 
                                 (būves nosaukums un atrašanās vieta) 

1.1. zemes gabalā (zemes vienības kadastra apzīmējums______________), kura īpašnieks ir 
__________________________________, būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju 
Nr._____________, ko 20__. gada __._________ izsniegusi Ādažu novada būvvalde, ir pabeigti; 

1.2. būvdarbi sākti 20__.gada __.__________ un pabeigti 20__.gada __._________; 

1.3. būve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis___________________________________________ 
                                                                                                     (projektētājs, sertifikāta nr. vai 

_______________________________________________________________________________ 
būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs) 

1.4. izmaiņas un atkāpes no būvprojekta IR/NAV (vajadzīgo pasvītrot). Ja ir, tad tās ir saskaņotas 
noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā; 

1.5. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki: 

1.5.1. galvenais būvdarbu veicējs  
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) 

 
 būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds) 

1.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs  

 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

1.5.3. būvuzraugs  

 
(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs) 

1.5.4. autoruzraugs  

 
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

2. Apliecina, ka: 

2.1. būve ir gatava pieņemšanai ekspluatācijā; 

2.2. visi būvgruži, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi, ir apglabāti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par bīstamo atkritumu apglabāšanu; 

 2.3. būvprojektā paredzētās tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas un iekārtas ir uzstādītas, 
pārbaudītas un noregulētas atbilstoši projektam un atbilst normatīvajiem aktiem būvniecībā; 

 2.4. pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā ___gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu 
veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem;  

2.5. būvniecības kopējās izmaksas ir ________euro, tai skaitā valsts vai pašvaldību līdzekļi –
__________euro; 

 



2.6. atliktie būvdarbi tiks pabeigti šādā apjomā un termiņos: 

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Pabeigšanas termiņš 

     
     
     
     

 

2.7. būvju pieņemšanas komisijā pasūtītāju pārstāvēs  

(juridiskās personas nosaukums 
 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds vai 

 
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) 

 

Pasūtītājs      
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

Galvenais būvdarbu veicējs      
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs      
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

Būvuzraugs      
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

Autoruzraugs      
 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums) 

 
 

Būvvaldes pieprasījumu par papildus informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes 

sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz e-pastu ________________________ 

 
 
 
 
 
 


