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3.pielikums 

Ministru kabineta 

2014.gada 30.septembra 

noteikumiem Nr.573 

_________Dundagas novada būvvaldei_____________________________ pilsētas/novada būvvaldei 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. Būvniecības 

ierosinātājs Dundagas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009115209, Pils iela 5-1, Dundaga, LV-3270 

  (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 

 SIA „CVS”, Reģ. Nr.49003001300, „Gruntnieki”, Laidzes pag., Talsu nov. 

  (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

 LV-3201 

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) jaunbūve 

  atjaunošana 

  pārbūve 

  novietošana 

  nojaukšana 

4. Būves grupa ______I___ 

5. Būvobjekts  Ielu apgaismojuma izbūve E.Dīnsberga ielā Dundagā, Dundagas nov. 

  (būvobjekta nosaukums) 

 

6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts, 

galvenais lietošanas veids (četru zīmju kods) saskaņā ar būvju klasifikāciju 

  





16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

17. Būvobjekts   

  (katras būves nosaukums) 

 

18. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta un būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts 

  

 

19. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

  

20. Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu: 

energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu 

izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem energoapgādes 

objektiem 

21. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 

          

(datums
1
)   (paraksts

1
)   (amats, vārds un uzvārds) 

22. Būvdarbu pārbaude 

Objekts 

apsekots 

    

  (datums)   

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres 

dokumentācijai. 

 

23. Būvvaldes lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lēmuma numurs un datums 

  

24. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu 

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 

          

(datums
1
)   (paraksts

1
)   (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 paskaidrojuma raksta daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot 

būvdarbus. 

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis 

 



 











Ielu apgaismojuma izbūve Ernsta Dīnsberga ielā Dundagā, Dundagas novads

Galveno darbu saraksts  

1 Trases nospraušana dabā m 155

2 Tranšejas rakšana un aizbēršana m 155

3 Tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai m 155

4 Kabeļa montāža sagatavotā tranšejā m 155

5 Ceļa caurdure m

6 Caurules montāža tranšejā m 40

7 Kabeļa ievēršana caurulē m 40

8 Apgaismojuma balsta uzstādīšana gab. 5

9 Automātslēdža montāža balstā gab. 5

10 Kabeļu galu apdares montāža gab. 10

11 Kabeļu pievienošana sadalē, balstā gab. 10

12 Kabeļu ievēršana apg.balstā gab. 30

13 Gaismekļa montāža balstā gab. 5

14 Asfaltseguma izjaukšana un atjaunošana m
2

15 Tranšeja-bedre kabeļa vai citu apakšzemes kom. apsekošanai gab.

16 Zālāju atjaunošana ar melnzemes pievešanu m
2 100

17 Trases digitāļā uzmērīšana m 155

18 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

19 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1

20 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1

Materiālu un iekārtu saraksts 

1 Nozarspailes KG 47 gab. 4

2 Kabeļu aizsardzība L-2,6 m gab. 1

3 Apgaismojuma balsta 6 m gab. 5

4 Apg.balsta betona pamatne 6 m balstam gab. 5

5 Spaiļu drošinātāju bloks SV 15 gab. 5

6 Automātiskais drošinātājs 1B6A gab. 5

7 Gaismeklis ST-100 gab. 5

8 Lokanais kabelis OMY 3x2,5 mm
2

m 30

9 Kabelis AXMK 4x35 mm
2

m 214

10 Kabeļu galu apdares EPKT 0031 (25-70 mm
2
) kompl. 5

11 Caurule EVOCAB STING 110 mm m

12 Caurule EVOSTRONG 110 mm m 40

13 Kabeļu signāllenta m 155

14 Melnzeme m
3 12

15 Palīgmateriāli kompl. 1

16 Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi% kompl. 1
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