Rīgas pilsētas būvvaldei
fiziskas personas vārds un uzvārds/juridiskas personas nosaukums un reģ.Nr.
pilnvarotas personas vārds un uzvārds

adrese, pasta indekss

tālrunis

IESNIEGUMS PAR BŪVATĻAUJAS DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANU
Lūdzu pagarināt _______________________

būvatļaujas Nr. __________________________,

izdošanas datums

kas izdota būvobjektam __________________________________________________________
objekta nosaukums

______________________________________________________________, derīguma termiņu.
adrese (rajons/priekšpilsēta, iela), grupa, grunts

1. Pagarināšanas iemesls:

2. Informācija par būvobjektā veikto būvdarbu apjomu:
Teritorijas labiekārtošana

Pamati:





Izbūvēti
Daļēji izbūvēti (___%)
Nav izbūvēti

Ārsienas





Daļēji izbūvētas (___%)
Nav izbūvētas

Izbūvētas
Daļēji izbūvētas (___%)
Nav izbūvētas

Jumta iesegums





Pabeigta
Daļēji pabeigta (___%)
Nav pabeigta

Ēkas ārējā apdare
Izbūvētas

Jumta konstrukcijas









Pabeigts
Daļēji pabeigts (___%)
Nav pabeigts





Pabeigta
Daļēji pabeigta (___%)
Nav pabeigta

Telpu iekšējā apdare





Pabeigta
Daļēji pabeigta (___%)
Nav pabeigta

Iekšējie inženiertīkli





Izbūvēti
Daļēji izbūvēti (___%)
Nav izbūvēti

Ārējās inženierkomunikācijas





Izbūvētas
Daļēji izbūvētas (___%)
Nav izbūvētas

Internets: www.rpbv.lv, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Veidlapa/iesnieguma forma Nr.BV_113, versija 3

Pielikumā:
 Būvatļauja (oriģināls);
 Derīga būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
polise;
 *Būvobjekta faktiskā stāvokļa fotofiksācijas, kas apliecina, ka būvdarbi būvobjektā nav
realizēti pilnā apmērā uz ___lp;
 **Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;

 **Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns.

Būvvaldes pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par
atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz e-pastu _____________________
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesumu, pievienoto dokumentu likumīgu
izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.
20___.gada _____. _____________
___
paraksts, paraksta atšifrējums,
vārds un uzvārds, amats

Kontaktpersonas tālrunis ______________

*dokumenti, kuru iesniegšana ir vēlama;
**dokumenti, kas jāiesniedz gadījumos, kad ir beidzies 19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
80.punktā noteiktais maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums (80.1. apakšpunkts – būvēm, kurām tika veikts paredzētās
darbības ietekmes uz vidi novērtējums - 5 gadi; 80.2. apakšpunkts – pārējām būvēm – 8 gadi).

Aizpilda Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas būvinspektors

Būvobjekts apsekots 20 ___ . gada ”_____” _______________________
Atkāpes būvniecības procesā ___________ konstatētas.
ir/nav

Atzinums par būves pārbaudi Nr. ________________________________
sastādīts 20 ___ . gada ”_____” ____________________
Būvinspektora paraksts _____________________ 20 ___ . gada ”_____” ____________

Internets: www.rpbv.lv, e-pasts: buvvalde@riga.lv
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