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3. pielikums 

Ministru kabineta  

2017. gada 9. maija 

noteikumiem Nr. 253 

 

Jelgavas pilsētas būvvaldei 

 

Apliecinājuma karte 

 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)  
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu iela 2, Jelgavā, dzīvokļu īpašnieki, kurus uz 

pilnvarojuma līguma pamata pārstāv SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. 43603011548 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007, tālr. 63020605 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

projekti@jnip.lv 
(elektroniskā pasta adrese) 

Lūdzu izskatīt iesniegumu __________ apkures un ventilācijas sistēmas ________ 
(inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nosaukums) 

 

būvniecībai/nojaukšanai. 

 

I. Ieceres dokumentācija 

 

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): 
 jauna būvniecība  ierīkošana   nojaukšana 

 atjaunošana      pārbūve 

 

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:  

1) inženierbūves grupa ________________2.grupa_______________________ 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 
 

2) inženierbūves veids vai iekšējais inženiertīkls (vajadzīgo atzīmēt): 
 

 inženiertīkla pievads   ūdens ieguves urbums   iekšējais inženiertīkls 

 grodu aka    avota kaptāža    cita inženierbūve 

 

3) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods) __________112201____________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

4) inženierbūves paredzētais veids (kods) _______________112201____________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm) _____________ 

6) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz inženiertīkla pievadu) (m2) ___ 

7) grodu akas vai ūdens ieguves urbuma dziļums (m)  _____________________ 

8) inženierbūves garums (attiecas uz inženiertīkla pievadu) (m) _____________ 

9) inženierbūves materiāls Presējamas tērauda caurules 
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10) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā) _________________________ 

11) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā) _____ 

12) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā) _____________ 

13) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas 

gadījumā) ________________________________________________________ 

14) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā) __________________ 

 

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu: 

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 0900 008 0105 001 

2) zemes vienības vai būves adrese Kastaņu iela 2, Jelgava, LV-3001. 

3) zemes vienības, būves vai tās daļas 

    kadastra apzīmējums 0900 008 0105 001 

 

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana): 

a) meža kvartāla numurs _____________ 

b) meža nogabala numurs _____________ 

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem ____________________ 

 

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: 

 privātie līdzekļi 
 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 
 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 
 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
 

5. Pilnvarotā persona SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”,  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,  

reģistrācijas Nr. 43603011548, Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007, 
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  

tālr. 63020605 

juridiskā adrese, tālruņa numurs) 
 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona _________Oļegs Kukuts__________ 
(vārds, uzvārds,  

_____________________tālr. 29273696, projekti@jnip.lv____________________ 
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

6. Ieceres izstrādātājs _____SIA “CERKAZI - G”, reģistrācijas Nr. 43603063747____ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,  

_______________________Būvkomersantu reģistrācijas Nr. 11606__________________ 
sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums,  

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā) 

 

7. Būvspeciālists(-i) ______ Tatjana Grava, sertifkāta Nr. 3-01574______________ 
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
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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 ______________________________  _________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums) 

 

Būvspeciālists(-i) ______________________________  _________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums) 

 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti: 
 

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir 

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

aizliegumu vai strīdu. 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā). 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

10. Pielikumā: 
 

1) skaidrojošs apraksts uz  3 lpp. 

2) grafiskie dokumenti uz  7 lpp.  

3) materiālu specifikācija  3 lpp.  

4) citi dokumenti: zemes robežu plāns uz   lpp. 

             ēkas energosertifikāts uz  lpp. 

             ēkas energoaudita pārskats uz  lpp. 

           pielikumi uz  lpp. 

 

Aizpilda būvvalde 
 

11. Inženierbūves kadastra apzīmējums ________________________________  

(ja tas nav norādīts apliecinājuma kartes 2. punktā) 
 

12. Ieceres īstenošanas termiņš ______________________________________  
(datums) 

 

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): 
 informācija par būvdarbu veicēju/būvētāju 

 būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polises kopija 
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 atbildīgā būvspeciālista saistību raksts 

 citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________ 
 

14. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu _____________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

15. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi __________________ 
(datums) 

Būvdarbu veicējs/būvētājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

________________________________________________________________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

16. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 
 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 
 

17. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo aktu 

prasībām, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir 

apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu 

šādus dokumentus: 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 
 

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica 

________________________________________________________________  
 (atkritumu apsaimniekotāja nosaukums) 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 
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18. Būvdarbu garantijas termiņš 
 

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves/iekšējā 
inženiertīkla (nevajadzīgo svītrot) pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs 

novērsīs par saviem līdzekļiem. 
 

19. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai 

ieceres dokumentācijai. 
 

20. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai 

būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 
 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 
 

Lēmuma izpildes termiņš __________________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

21. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu __________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

Piezīmes. 

1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto 

apliecinājumu. 

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju 

un pabeidzot būvdarbus. 

4. Apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk 

informācijas. 

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvēšanu paredzēts īstenot 

citu pirmās grupas būves būvēšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo 

citu būvējamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas 

Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, apliecinājuma kartē informāciju par 

būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās 

personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās personas 

dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas valstspiederību. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVK-A 

Apkure 
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Rasējuma Nr.

APKURE. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI AVk

Nosaukums Piezīmes

Projekta rasējumu saraksts

AVk-A-2

AVk-A-4

AVk-A-5

APKURE. 1. STĀVA PLĀNS AVk-A-3

APKURE. 2. STĀVU PLĀNI 

APKURES SISTĒMAS SHĒMA

APKURE. 3. STĀVU PLĀNI 

AVk-A-6

APKURE. PAGRABSTĀVA PLĀNS 

Projekta galvenie rādītāji

Nr.
Ēkas (būves) Siltuma patēriņš, kW

30.141.

Apkure

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja

Piezīmes:Kopā

30.14

nosaukums 

Projekta dokumentācijas 
izstrādei par pamatu izmantots 

Pasūtītāja projektēšanas uzdevums 
un Latvijas Republikas normētie 

dokumenti, tādi kā Latvijas 
būvnormatīvi, Valsts standarti, 
Ministru kabineta noteikumi un 

saistošie ES standarti, kā arī 
Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, 
telpu ražošanas un ekspluatācijas 

tehnoloģijas prasības:

1. LBN 002-15 Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika.

2. LBN 003-15 Būvklimatoloģija.

3. LBN 231-15 Dzīvojamo un 
publisko ēku apkure un ventilācija.

4. LBN 211-15 Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami

5. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

Pielietojamajiem 

būvnormatīviem, standartiem un 

noteikumiem vienmēr jābūt pašiem 
jaunākajiem spēkā esošajiem 

būvniecības etapa laikā. Ja 
izmantotais standarts, kas minēts 

šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu 
jaunāku standartu, jāpielieto jaunais 
standarts vai būvnormatīvs.

Visas atkāpes no projekta 
risinājuma, kuras var būtiski 

ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski 

saskaņot ar projekta autoru un citām 
projekta sadaļām.

Projektā uzrādītie agregātu, 

iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji 

ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu 
izstrādājumu kvalitātes prasības. 
Uzrādītos materiālus un iekārtas ir 

pieļaujams nomainīt pret analogiem 
cita ražotāja izstrādājumiem 

ievērojot kvalitātes un tehniskās 
prasības, veicot agregātu un 

projekta risinājumu saskaņošanu ar 
projekta autoru pirms būvdarbu 

uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. 

T. GRAVA

I. GROMOVA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā, 
dzīvokļu īpašnieki, kurus uz pilnvarojuma līguma pamata 

pārstāv SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

KASTAŅU IELA 2, JELGAVA.

KADASTRA NR. 0900 008 0105 001

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

OBJEKTA ADRESE:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

AVK DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

PROJEKTĒTĀJS:

B

A

KODS

LAPAS NUMURS

PASŪTIJUMA NR.:

STADIJA:

DATUMS:

MEROGS:

DAĻA

APLIECINĀJUMA KARTE

ARHĪVA NR.:

analogs rasējuma Nr.
FAILA NOS.:

IZMAIŅAS IZMAIŅAS VEICA DATUMS

1-18/62

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018.

AVK

ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

TATJANA GRAVA

SERTIFIKĀTA NR. 3-01574

APKURE. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

1

B.M.



ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3ST.4ST.4

ST.5ST.5

ST.9ST.9

ST.10ST.10ST.11ST.11

uz/ no 1. stāvu

uz/ no 1. stāvu

zem griestiem

A

C

D

B

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros.

2. Stāvu plānus skatīt kopā ar shēmu, skaidrojošo aprakstu.
3. Apkures sistēmas kritumi 0.002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido siltumnesēja  plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji siltumnesēja plūsmai- virzienā uz 

siltummezglu.

4. Sistēmas zemākajās vietās uzstādīt izlaides ventiļus.

5. Ēkā radiatoru uzstādīšanu veikt atbilstoši radiatora shēmai.

6. Apkures maģistrālos cauruļvadus dzīvoklī izbūvēt virs grīdas. Cauruļvadu izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

7. Apkures sistēmas stāvvadu cauruļvadi izbūvejami no presējamām tērauda  caurulēm.
8. Vietās, kur nav norādīts cauruļvadu diametrs d15.

9. Vietās, kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu, caurumus paredzēt aizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga 

ugunsizturības robeža.

APZĪMĒJUMIAPZĪMĒJUMI

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 

turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 

NV- noslēgvārsts

BV- sistēmas balansēšanas
vārsts

IV- izlaide DN 15

d15 Caurules diametrs

I.V. Izlaides vārsta apzīmējums

I.V.

DN15

N.V.stāvvadsstāvvads

APKURES STĀVVADA PIESLĒGUMS 

PIE MAĢISTRĀLES 

pieslēgums pie 

maģistrāles

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

A

1 2 3 5 7 84 6

APKURE. PAGRABA PLĀNS

68

2

1:100

T. GRAVA

I. GROMOVA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā, 
dzīvokļu īpašnieki, kurus uz pilnvarojuma līguma pamata 

pārstāv SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

KASTAŅU IELA 2, JELGAVA.

KADASTRA NR. 0900 008 0105 001

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

OBJEKTA ADRESE:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

AVK DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

PROJEKTĒTĀJS:

B

A

KODS

LAPAS NUMURS

PASŪTIJUMA NR.:

STADIJA:

DATUMS:

MEROGS:

DAĻA

APLIECINĀJUMA KARTE

ARHĪVA NR.:

analogs rasējuma Nr.
FAILA NOS.:

IZMAIŅAS IZMAIŅAS VEICA DATUMS

1-18/62

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018.

AVK

ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

TATJANA GRAVA

SERTIFIKĀTA NR. 3-01574

-A



ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3

ST.4ST.4ST.5ST.5

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

ST.9ST.9

ST.10ST.10

ST.11ST.11

uz/ no pagrabu

Purmo Compact

C22-400-1000

880W

A

C

D

B

T1, T2

d15, 0.033 l/s

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros.

2. Stāvu plānus skatīt kopā ar shēmu, skaidrojošo aprakstu.

3. Apkures sistēmas kritumi 0.002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido siltumnesēja  plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji siltumnesēja plūsmai- virzienā uz 
siltummezglu.

4. Sistēmas zemākajās vietās uzstādīt izlaides ventiļus.

5. Ēkā radiatoru uzstādīšanu veikt atbilstoši radiatora shēmai.

6. Apkures maģistrālos cauruļvadus dzīvoklī izbūvēt virs grīdas. Cauruļvadu izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

7. Apkures sistēmas stāvvadu cauruļvadi izbūvejami no presējamām tērauda  caurulēm.
8. Vietās, kur nav norādīts cauruļvadu diametrs d15.

9. Vietās, kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu, caurumus paredzēt aizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga 

ugunsizturības robeža.

APZĪMĒJUMI

Noslēgvārsts

Termostatiskais vārsts
ar galvu

Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

d15 Diametra apzīmējums

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 

turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 

radiators>150 mm radiators

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva

ar vārstu
alokators

alokators

ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3

ST.4ST.4ST.5ST.5

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

SS

uz/ no pagrabu

Purmo Compact

C22-400-1000

880W

A

C

D

B

1 2 3 5 7 84 6

APKURE. 1. STĀVA PLĀNS

69

3

1:100

T. GRAVA

I. GROMOVA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā, 
dzīvokļu īpašnieki, kurus uz pilnvarojuma līguma pamata 

pārstāv SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

KASTAŅU IELA 2, JELGAVA.

KADASTRA NR. 0900 008 0105 001

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

OBJEKTA ADRESE:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

AVK DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

PROJEKTĒTĀJS:

B

A

KODS

LAPAS NUMURS

PASŪTIJUMA NR.:

STADIJA:

DATUMS:

MEROGS:

DAĻA

APLIECINĀJUMA KARTE

ARHĪVA NR.:

analogs rasējuma Nr.
FAILA NOS.:

IZMAIŅAS IZMAIŅAS VEICA DATUMS

1-18/62

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018.

AVK

ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

TATJANA GRAVA

SERTIFIKĀTA NR. 3-01574

-A



ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3

ST.4ST.4ST.5ST.5

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

ST.9ST.9

ST.10ST.10

ST.11ST.11

A

C

D

B

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros.

2. Stāvu plānus skatīt kopā ar shēmu, skaidrojošo aprakstu.

3. Apkures sistēmas kritumi 0.002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido siltumnesēja  plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji siltumnesēja plūsmai- virzienā uz 
siltummezglu.

4. Sistēmas zemākajās vietās uzstādīt izlaides ventiļus.

5. Ēkā radiatoru uzstādīšanu veikt atbilstoši radiatora shēmai.

6. Apkures maģistrālos cauruļvadus dzīvoklī izbūvēt virs grīdas. Cauruļvadu izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

7. Apkures sistēmas stāvvadu cauruļvadi izbūvejami no presējamām tērauda  caurulēm.
8. Vietās, kur nav norādīts cauruļvadu diametrs d15.

9. Vietās, kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu, caurumus paredzēt aizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga 

ugunsizturības robeža.

APZĪMĒJUMI

Noslēgvārsts

Termostatiskais vārsts
ar galvu

Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

d15 Diametra apzīmējums

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 

turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 

radiators>150 mm radiators

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva

ar vārstu
alokators

alokators

ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3

ST.4ST.4ST.5ST.5

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

SS

A

C

D

B

1 2 3 5 7 84 6

APKURE. 2. STĀVA PLĀNS

70

4

1:100

T. GRAVA

I. GROMOVA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā, 
dzīvokļu īpašnieki, kurus uz pilnvarojuma līguma pamata 

pārstāv SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

KASTAŅU IELA 2, JELGAVA.

KADASTRA NR. 0900 008 0105 001

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

OBJEKTA ADRESE:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

AVK DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

PROJEKTĒTĀJS:

B

A

KODS

LAPAS NUMURS

PASŪTIJUMA NR.:

STADIJA:

DATUMS:

MEROGS:

DAĻA

APLIECINĀJUMA KARTE

ARHĪVA NR.:

analogs rasējuma Nr.
FAILA NOS.:

IZMAIŅAS IZMAIŅAS VEICA DATUMS

1-18/62

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018.

AVK

ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

TATJANA GRAVA

SERTIFIKĀTA NR. 3-01574

-A



ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3

ST.4ST.4ST.5ST.5

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

ST.9ST.9

ST.10ST.10

ST.11ST.11

A

C

D

B

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros.

2. Stāvu plānus skatīt kopā ar shēmu, skaidrojošo aprakstu.

3. Apkures sistēmas kritumi 0.002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido siltumnesēja  plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji siltumnesēja plūsmai- virzienā uz 
siltummezglu.

4. Sistēmas zemākajās vietās uzstādīt izlaides ventiļus.

5. Ēkā radiatoru uzstādīšanu veikt atbilstoši radiatora shēmai.

6. Apkures maģistrālos cauruļvadus dzīvoklī izbūvēt virs grīdas. Cauruļvadu izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

7. Apkures sistēmas stāvvadu cauruļvadi izbūvejami no presējamām tērauda  caurulēm.
8. Vietās, kur nav norādīts cauruļvadu diametrs d15.

9. Vietās, kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu, caurumus paredzēt aizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga 

ugunsizturības robeža.

APZĪMĒJUMI

Noslēgvārsts

Termostatiskais vārsts
ar galvu

Tērauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

d15 Diametra apzīmējums

T1- radiatoru siltumapgādes 

T2- radiatoru siltumapgādes 

turpgaitas cauruļvads 

atpakaļgaitas cauruļvads 

radiators>150 mm radiators

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva

ar vārstu

alokators alokators

ST.1ST.1

ST.2ST.2

ST.3ST.3

ST.4ST.4ST.5ST.5

ST.6ST.6 ST.7ST.7 ST.8ST.8

A

C

D

B

1 2 3 5 74 6

APKURE. 3. STĀVA PLĀNS
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T. GRAVA

I. GROMOVA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā, 
dzīvokļu īpašnieki, kurus uz pilnvarojuma līguma pamata 

pārstāv SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

KASTAŅU IELA 2, JELGAVA.

KADASTRA NR. 0900 008 0105 001

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

OBJEKTA ADRESE:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

AVK DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

PROJEKTĒTĀJS:

B

A

KODS

LAPAS NUMURS

PASŪTIJUMA NR.:

STADIJA:

DATUMS:

MEROGS:

DAĻA

APLIECINĀJUMA KARTE

ARHĪVA NR.:

analogs rasējuma Nr.
FAILA NOS.:

IZMAIŅAS IZMAIŅAS VEICA DATUMS

1-18/62

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018.

AVK

ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

TATJANA GRAVA

SERTIFIKĀTA NR. 3-01574

-A



PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros.

2. Stāvu plānus skatīt kopā ar shēmu, skaidrojošo aprakstu.
3. Apkures sistēmas kritumi 0.002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido 

siltumnesēja  plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji 
siltumnesēja plūsmai- virzienā uz siltummezglu.

4. Sistēmas zemākajās vietās uzstādīt izlaides ventiļus.

5. Ēkā radiatoru uzstādīšanu veikt atbilstoši radiatora shēmai.

6. Apkures maģistrālos cauruļvadus dzīvoklī izbūvēt virs grīdas. 

Cauruļvadu izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu 

precizēt darba gaitā.
7. Apkures sistēmas stāvvadu cauruļvadi izbūvejami no presējamām 
tērauda  caurulēm.

8. Vietās, kur nav norādīts cauruļvadu diametrs Dn15.

9. Vietās, kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo 
nodalījumu, caurumus paredzēt aizpildīt ar ugunsdrošiem 

hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.

I.V.

DN15

N.V.stāvvadsstāvvads

APKURES STĀVVADA PIESLĒGUMS 

PIE MAĢISTRĀLES 

pieslēgums pie 

maģistrāles

radiators>150 mm radiators

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva

ar vārstu
alokators

alokators

radiators>150 mm radiators

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

noslēgvārsts 
ar priekšiestādījumu

termogalva

ar vārstu

alokators alokators

APKURES SISTĒMAS SHĒMA
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T. GRAVA

I. GROMOVA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Kastaņu ielā 2, Jelgavā, 
dzīvokļu īpašnieki, kurus uz pilnvarojuma līguma pamata 

pārstāv SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

KASTAŅU IELA 2, JELGAVA.

KADASTRA NR. 0900 008 0105 001

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

OBJEKTA ADRESE:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

AVK DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

PROJEKTĒTĀJS:

B

A

KODS

LAPAS NUMURS

PASŪTIJUMA NR.:

STADIJA:

DATUMS:

MEROGS:

DAĻA

APLIECINĀJUMA KARTE

ARHĪVA NR.:

analogs rasējuma Nr.
FAILA NOS.:

IZMAIŅAS IZMAIŅAS VEICA DATUMS

1-18/62

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018.

AVK

ATBILDĪGIAS PROJEKTĒTĀJS:

TATJANA GRAVA

SERTIFIKĀTA NR. 3-01574

-A
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PIELIKUMI 



ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr. 610041973

Adrese:

Atlīdzināmie zaudējumi

EUR

Reģ.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

Polise

Apdrošinājuma ņēmējs

EUR

43603063747

EUR

Būvuzraudzība, projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvprojektu ekspertīze, ekspertīze.

Adrese:

Reģ.Nr./personas kods:  

CERKAZI-G, SIA

Pašrisks

Apdrošinātais

Kopējais atbildības limits

Apdrošināšanas teritorija

ZIRŅU IELA 5K-2 DZ. 110, RĪGA LV-1013, LATVIJA

Saskaņā ar pievienoto sarakstu 2. polises lapā

500.00

370.00

Latvijas Republika

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts 
personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, 
finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu 
videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu"

Tālrunis:

EUR

Apdrošinātā darbība

Prēmija

300000.00

epasts:

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

NAV DATU

Pieteikums

epasts:Tālrunis

Līguma sastāvdaļas

 apdrošināšanas gadījumam 150000.00

ERGO Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Sevišķie 
noteikumi būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai B SN 05-2018

Atbildības limits vienam 

Kā līdzapdrošinātās personas apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošināto personu apakšuzņēmēji.
 

Īpašās vienošanās

05.07.2019.

370,00 EUR

2.Maksājums

4.Maksājums

Līdz

Apdrošinājuma ņēmējs ar šī līguma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms līguma noslēgšanas informāciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 
piekrīt apdrošināšanas līguma noslēgšanai; piekrīt saņemt informāciju ( piem., atgādinājumus, paziņojumus, rēķinus) no apdrošinātāja ar distances saziņas līdzekļa palīdzību (t.sk. elektroniskā pastā 
un/vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni).
 
Apdrošināšanas līguma darbības ietvaros par derīgiem tiek uzskatīti elektroniski sagatavotās apdrošināšanas polises un rēķini bez zīmoga un paraksta.

plkst.

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis:

Apdrošināšanas  prēmija kopā

04.07.2018

1.Maksājums

5.Maksājums

Rīga, 

3.Maksājums

Līguma darbības periods 06.07.2018. 24:00

Apdrošinātāja pārstāvis:

00:00

CERKAZI-G, SIA

No

NORMUNDS ŠULCS

370,00 EUR   11.07.2018

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

plkst.

2 lapām1. lapa no 



ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr. 610041973

Apdrošināto personu saraksts

1. Jānis Graudulis, p.k. 061276-12651, 
sert. nr.: 20-4694, derīgs līdz: 16.09.2019;
sert. nr.: 6-00045, beztermiņa;
sert. nr.: 5-01865, beztermiņa;
sert. nr.: 3-01286, beztermiņa.
2. Uģis Bāliņš, p.k. 170681-11876, 
sert. nr.: 4-02236, beztermiņa;
sert. nr.: 5-01647, beztermiņa.
3. Olga Osadčuka, p.k. 270589-10008, sert. nr. 4-02257, beztermiņa.
4. Mārtiņš Prīsis, personas kods: 220580-11288
Sert. Nr. 20-7703, izdots 13.08.2014, derīgs līdz 12.08.2019
 
 
Apdrošināto personu saraksts ir šī apdrošināšanas līguma Nr. 610 041973 neatņemama sastāvdaļa

Apdrošinātās personas

Apdrošinātāja pārstāvis:

NORMUNDS ŠULCS

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis:

CERKAZI-G, SIA

2 lapām2. lapa no 







ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr. 610036346

Adrese:

Atlīdzināmie zaudējumi

EUR

15018110526

Reģ.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

Polise

Apdrošinājuma ņēmējs

EUR

15018110526

EUR

Projektēšana, autoruzraudzība.
 

Adrese:

Reģ.Nr./personas kods:  

GRAVA TATJANA

Pašrisks

Apdrošinātais

Kopējais atbildības limits

Apdrošināšanas teritorija

ZIEDU IELA 1-45, LAPMEŽCIEMS, ENGURES NOVADS, LATVIJA

GRAVA TATJANA

0.00

180.00

Latvijas Republika

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts 
personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, 
finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu 
videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu"

Tālrunis:

EUR

Apdrošinātā darbība

Prēmija

150000.00

epasts:

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

Pieteikums

epasts:Tālrunis

Līguma sastāvdaļas

 apdrošināšanas gadījumam 150000.00

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. PROF 01-2013 un Sevišķie noteikumi 
būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai Nr. B SN 04-2015

ZIEDU IELA 1-45, LAPMEŽCIEMS, ENGURES NOVADS, LATVIJA

Atbildības limits vienam 

Kā līdzapdrošinātās personas Apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošinātā apakšuzņēmēji.
Īpašās vienošanās

09.05.2019.

180,00 EUR

2.Maksājums

4.Maksājums

Līdz

Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā ar nosacījumu, ka Apdrošināšanas prēmija ir samaksāta līgumā minētajos termiņos un apjomā neatkarīgi no tā, vai Apdrošinātājs ir izrakstījis rēķinu. Apdrošinātājs 
un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka šī apdrošināšanas līguma darbības ietvaros pušu attiecībās par derīgiem tiek uzskatīti arī rēķini, uz kuriem atbildīgo personu paraksti ir aizstāti ar elektronisku 
apliecinājumu svītru koda veidā. Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātā riska novērtēšanai par Apdrošināmo objektu sniedz patiesu informāciju, kas tiek fiksēta polisē vai pieteikumā, kas ir līguma 
neatņemama sastāvdaļa, pirms polises reģistrācijas Apdrošinātāja datu bāzē. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs vienojas, ka Apdrošināšanas prēmijas samaksa līgumā noteiktajā termiņā kalpo 
par pierādījumu ne tikai polisē un pieteikumā minēto ziņu patiesumam, bet arī apliecina faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ar līguma noteikumiem ir iepazinies, tie ir saprotami un piekrīt tos ievērot, kā arī 
ir informēts par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, ja līgums ir slēgts ar apdrošināšanas starpnieka palīdzību. Apdrošināšanas līguma noteikumi ir 
pieejami www.ergo.lv vai jebkurā ERGO birojā. Gadījumā, ja dažādās apdrošināšanas līguma sastāvdaļās atšķiras Apdrošinātāja rekvizīti, tad par noteicošajiem uzskatāmi polisē norādītie.

plkst.

Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis:

Apdrošināšanas  prēmija kopā

10.05.2018

1.Maksājums

5.Maksājums

Rīga, 

3.Maksājums

Līguma darbības periods 10.05.2018. 24:00

Apdrošinātāja pārstāvis:

00:00

GRAVA TATJANA

No

OĻEGS ZEĻINSKIS

180,00 EUR   15.05.2018

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

plkst.

1 lapām1. lapa no 


