Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana (krāsu pase).
Visām ēku fasādēm jābūt kvalitatīvām, arhitektoniski izveidotām un pabeigtām,
un patvaļīgs fasādes krāsojums vai fasādes apdares materiālu maiņa nav
pieļaujama. Krāsošana ir jāveic saskaņā ar krāsu pasi fasādes krāsu risinājumam.
Izvēlētajām krāsām un materiāliem jābūt kvalitatīviem.
Ēkas fasāžu krāsošanu nevar uzsākt, pirms nav izstrādāta ēkas krāsu pase un
saskaņota Alūksnes novada pašvaldības iestādē “Būvvaldē”.
Pie ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas Būvvaldē iesniedz:
1. Aizpildītu Ēkas fasādes apliecinājuma karte (otrās** un trešās*** grupas ēkām)
vai aizpildītu Paskaidrojuma raksta I daļu (pirmās* grupas ēkām pilsētās un
ciemos)
2. Īpašumu apliecinoši dokumenti kopijas.
3. Ēkas konstrukciju tehniskā apsekošanas atzinums. Nepieciešama pirms
dokumentu izstrādes otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu
dzīvokļu ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības
nedzīvojamās ēkas, kas nav augstākas par diviem stāviem un kuru apbūves
laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums par 2000 m3) vienkāršotas
fasādes atjaunošanai veic ēkas konstrukciju tehnisko apsekošanu, ja tiek
mainīta slodze uz nesošajām konstrukcijām. Atbilstoši Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” III daļas
14.1punktam. Piemēram, fasādes siltināšana, apdares materiāla maiņa.
4. Skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā būvniecībā
radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas
veidu.
5. Ēkas fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi).
6. Citus dokumentus atbilstoši Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014.
noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014.
noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.
*pirmās grupas ēka -

mazēka līdz 25m2, ārpus pilsētām un ciemiem palīgēkas, kuras nav
paredzētas dzīvnieku turēšanai (saimniecību nedzīvojamā ēka,
noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža), atsevišķa rūpnieciski
izgatavota vienstāvu ēka ar apbūves laukumu līdz 60m2 (tai skaitā
konteinertipa ēka vai būvizstrādājums).

**otrās grupas ēka -

ēkas, kuras neietilpst pirmajā un otrajā grupā, piemēram;
dzīvojamās ēkas, palīgēkas pilsētās un ciemos u.c.

***trešās grupas ēka -

ēka kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vairāk nekā viens
apakšzemes stāvs, publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus
uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
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