1. Pakalpojuma nosaukums
2. Pakalpojuma turētāja nosaukums
3. Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Būvprojekta izmaiņu saskaņošana
Mālpils novada pašvaldība
Būvniecības procesā radušos izmaiņu saskaņošana Būvvaldē
Izmaiņas akceptētā būvprojektā var izdarīt akcepta derīguma termiņā vai
būvdarbu laikā, ja būvniecības dalībnieki par to vienojas ar būvprojekta
4. Pakalpojuma būtības īss apraksts
autoru un ja izmaiņas neskar tehnisko noteikumu nosacījumus un nav
pretrunā ar Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.
Fiziskas personas, juridiskas personas
5. Pakalpojuma saņēmējs
Pasūtītājs - Būvniecības ierosinātājs (nekustamā īpašuma īpašnieks,
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir
6.
nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona), kura uzdevumā tiek veikta
speciāli definēti kritēriji)
būvniecība
MK noteikumi nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”
7. Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Būvprojekts (izmaiņas) 3 eksemplāros.
8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Nav
9. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas
15 darba dienas
10. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)
Nav
11. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, Nav
12.
kuri saistīti ar termiņu)
Nav
13. Administratīvais process
Ja no būvvaldes saņemts atteikums, pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pašvaldību
14. Pārsūdzības iespējas
pārskatīt būvvaldes lēmumu.
Nav
15. Atgādinājums
Nav
16. Brīdinājums
2 – apliecināta identitāte
17. Pakalpojuma autentifikācijas līmenis
Būvprojekta realizācijas gaitā radušās izmaiņas projektā.
18. Dzīves situācija
Klātiene
19. Pakalpojuma pieprasīšanas veidi
Klātiene
20. Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:
23.
21.
Pakalpojuma
22.
Pakalpojuma
Pakalpojuma sniedzēja
saņemšanas
sniedzējs
apkalpojamā
kanāls
teritorija
Klātiene

Mālpils
novada
būvvalde

Mālpils novads

24. Pakalpojuma
sniedzēja adrese

25. Pakalpojuma
26. Tālrunis, esniedzēja darba laiks
pasts, saite
uzziņām

27. Konta nr.
nodevas vai
maksas par
pakalpojumu
ieskaitīšanai

Tālr.:67970889
Nākotnes iela 1,
Piektdienās: 8.30-12.30
E-pasts:
Mālpils, Mālpils novads, un 13.00-16.00
rudite@malpils.lv
LV-2152
www.malpils.lv

28.
Pārsūdzības
instance

Mālpils
novada dome

Pakalpojuma saņemšanas veidi:
21.
Pakalpojuma
saņemšanas
kanāls

23.
22.
Pakalpojuma
Pakalpojuma sniedzēja
sniedzējs
apkalpojamā
teritorija

Klātiene

Mālpils
novada
būvvalde

24. Pakalpojuma
sniedzēja adrese

25. Pakalpojuma
sniedzēja darba laiks

Piektdienās: 8.30-12.30
Nākotnes iela 1, Mālpils,
Mālpils novads
un 13.00-16.00
Mālpils novads, LV-2152

26. Tālrunis, epasts, saite
uzziņām
Tālr.:67970889
E-pasts:
rudite@malpils.lv
www.malpils.lv

27. Konta nr.
nodevas vai
maksas par
pakalpojumu
ieskaitīšanai

28.
Pārsūdzības
instance
Mālpils
novada
dome

