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 PĀRREĢISTRĀCIJU SAKARĀ AR BŪVNIECĪBAS
PROCESA DALĪBNIEKU MAIŅU
Lūdzu pārreģistrēt ______________________

būvatļauju Nr. __________________________,

izdošanas datums

kas izdota būvobjektam __________________________________________________________
objekta nosaukums

______________________________________________________________________________,
adrese (rajons/priekšpilsēta, iela), grupa, grunts

1. Informācija par būvobjektā veikto būvdarbu apjomu:
Pamati:





Izbūvēti
Daļēji izbūvēti (___%)
Nav izbūvēti

Ārsienas





Izbūvētas
Daļēji izbūvētas (___%)
Nav izbūvētas

Jumta konstrukcijas





Izbūvētas
Daļēji izbūvētas (___%)
Nav izbūvētas

Jumta iesegums





Pabeigts
Daļēji pabeigts (___%)
Nav pabeigts

Teritorijas labiekārtošana





Pabeigta
Daļēji pabeigta (___%)
Nav pabeigta

Ēkas ārējā apdare





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

2. Informācija par atbildīgajām personām (ja tās ir mainījušās):
būvētājs/pasūtītājs:
būvuzņēmējs:
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būvuzraugs:
būvdarbu vadītājs:
autoruzraugs:
darba aizsardzības koordinators:
Pielikumā:









Būvatļauja (oriģināls);
Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;
Līgums vai vienošanās kopija ar būvuzņēmēju un/vai būvuzraugu (vajadzīgo pasvītrot), ja līgums ir
nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem un mainījušās atbildīgās personas;
Derīga būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja
būvdarbi nav pabeigti;
Būvdarbu vadītāja/būvuzrauga saistību raksti, ja ir nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem;
Būvobjekta faktiskā stāvokļa fotofiksācijas, kas apliecina, ka būvdarbi būvobjektā nav realizēti pilnā
apmērā uz ___lp (dokumenti, kuru iesniegšana ir vēlama);
Jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija vai jauno
būvspeciālistu saistību raksti un jauno būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polises kopija.

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 patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un
kopiju atbilstību oriģināliem.
20___.gada _____. _____________
paraksts

paraksta atšifrējums
vārds un uzvārds, amats

Kontaktpersonas tālrunis ______________

Aizpilda Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcijas būvinspektors

Būvobjekts apsekots 20 ___ . gada ”_____” _______________________
Būvdarbi būvobjektā ___________ pabeigti.
ir/nav

Fotofiksācija uz ____________

lapām (-as)

Būvinspektora
vai būvinspektora palīga paraksts__________________ 20 ___ . gada ”_____” _______________
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