Projekta būvniecības dokumentācijas saraksts, kas jāiesniedz vai jāuzrāda ALTUM pēc
būvdarbu pabeigšanas objektā
Nr.p.k.

Dokumenta nosaukums
Ēkas fasādes apliecinājuma karte, ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas
un pabeigšanas nosacījumu izpildi
Apliecinājuma karte inženierbūvēm, ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas
un pabeigšanas nosacījumu izpildi

1.
2.

Dokumenta
iesniegšanas forma
Skenēta
Skenēta

3.

Būvdarbu žurnāls, Autoruzraudzības žurnāls ar izmaiņu rasējumiem

4.

Līgums ar būvfirmu, autoruzraugu, būvuzraugu vai būvuzrauga saistību
raksts

5.

Aktuālais darba laika grafiks

Skenēta

6.

Izmaiņas - Vienošanās būvniecības procesā (ieslēgtie/izslēgtie darbi)

Skenēta

Dzīvokļu īpašnieku apliecinājumi par veiktajiem darbiem dzīvoklī, t.i.,
logu montāža, vēdināšanas sistēmas iestrādes logā, logu ailes apdare,
radiatori, dvieļu žāvētāji
Obligāti uzrādāmās derīgas apdrošināšanas polises (kopijas)būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
polise, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
Derīgas apdrošināšanas polises (kopijas), kuras uzrādāmas, ja šāda
prasība ir iekļauta būvdarbu līgumā - (priekšapmaksas (avansa)
garantijas polise, garantijas laika garantijaspolise būvniecības visu
risku apdrošināšanas polise, līguma izpildes nodrošinājuma polise
Eiropas tehniskais apstiprinājums ārējām daudzslāņu siltumizolācijas
sistēmām ETAG 004
Gala pieņemšanas – nodošanas akts (būvnieks, pasūtītājs, pasūtītāja
būvuzraugs

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Ikmēneša pieņemšanas nodošanas akti saskaņā ar būvniecības līgumu

13.

Būvizkārtne vai pēc būvniecības tiek ievērotas normatīvajos aktos par
ES fonda publicitāti un vizuālo identitāti noteiktās prasības.

14.

Pagaidu energosertifikāts

15.

Noslēguma pārskats par būvdarbu līguma izpildi (excel fails)

Skenēta
Tiek skatīta uz vietas*

Skenēta
Skenēta

Skenēta

Skenēta
Skenēta
Skenēta un pievienots
oriģinālais excel fails
Pievienoti foto caur
mans.altum.lv
Skenēta
Caur mans.altum.lv

Skenētam dokumentam jābūt kvalitatīvam un skaidri saprotamam
*Tiek skatīts uz vietas Altum eksperts veic dokumentu pārbaudi uz vietas objektā.

Cita iesniedzamā informācija, kas tiek iesniegti skenētā vietā vai tiek skatīti uz
vietas
Segto darbu pieņemšanas nodošanas akti, kas sagatavoti atbilstoši 01.10.2014. Ministru
Kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu Nr. 305/2011 (09.03.2011.) ekspluatācijas īpašību deklarāciju, tādiem darbiem,
kā:
➢
Cokola papildus siltināšana;
➢

Bēniņu papildus siltināšana;

➢

Fasādes papildus siltināšana;

➢

Pagraba pārseguma siltināšana;

➢

Logu un durvju ailu siltināšana;

➢

Logu un durvju iestrāde, t.sk., ailu atjaunošanas darbi;

➢

Kopējais jumta pieņemšanas akts, tai skaitā parapetu sienu karkasa un nosegelementu,
tekņu, noteku iestrāde;

➢

Logu iekšējo un ārējo palodžu, skārda nosegelementu, lāseņu montāžas darbos
izmantojamo materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;

➢

u.c. iespējamie segto darbu akti un izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību
deklarācijas, kas tieši saistīti ar darbiem, kas nodrošina energoefektivitātes rādītājus.

Iesniedzamā informācija par inženiersistēmaām, kas tiek iesniegti skenētā veidā
vai tiek skatīti uz vietas
Izpildshēmas un plāni, nodošanas akti, t.sk., hidrauliskās pārbaudes un siltumefekta pārbaudes
akti, izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas un u.c. iespējamo darbu akti:
➢

Apkures un karstā ūdens sistēmas;

➢

Ūdensapgāde un kanalizācija sistēmas;

➢

Ventilācijas sistēmas;

➢

Elektroapgādes sistēmas;

➢

Zibensaizsardzības sistēmas;

➢

Katlumājas.
Būtiskas piezīmes

➢

Segto darbu pieņemšanas aktos objektiem, kas saistīti ar centralizētiem siltumtīkliem, citu
tīklu turētāju tīkliem, nepieciešams to pārstāvja saskaņošanas - pieņemšanas paraksts;

➢

Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpildshēmas, ir obligāti
jāsastāda, ja šādu būvdarbu nepieciešamība ir pamatota ēkas energoaudita pārskatā kā
energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu realizēšanai nepieciešamie būvdarbi, ja
šādi būvdarbi ir iekļauti būvprojektā un tie iekļauti attiecināmās izmaksās.

