Rīgas pilsētas būvvaldei
mērnieka vārds un uzvārds/komersanta firma un reģ.Nr.
pilnvarotas personas vārds un uzvārds

adrese, pasta indekss

tālrunis

IESNIEGUMS
Lūdzu izvērtēt ģeodēzisko izpildmērījumu
Objekts

(lūdzu, atzīmēt)



sadzīves kanalizācija

 siltumtrase

 apgaismes kabeļi



lietus ūdens kanalizācija

 ūdensvads

 elektrokabeļi



sakaru kabeļi un kanalizācija

 gāzes vads

 ēka



tehnoloģiskās caurules

 cits____________________________

Informācija par objektu
zemes vienības adrese
zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.

Apjoms (m/ha) ____________

Informācija par projektu

Tehniskā projekta/Būvprojekta akcepta Nr._____________________
datums _____._____._______
Būvatļaujas Nr.______________________ datums _____._____._______
Tehniskās shēmas skaņojuma Nr./ Apliecinājuma kartes
inženierbūvei akcepta Nr. _______________________
datums ____._____._______

Informācija par pasūtītāju
fiziskas personas vārds un uzvārds / juridiskas personas nosaukums un reģ.Nr.
e-pasts, tālrunis
kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālrunis

Informācija par būvdarbu
veicēju
fiziskas personas vārds un uzvārds / juridiskas personas nosaukums un reģ.Nr.
kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālrunis

Informācija par mērnieku
fiziskas personas vārds un uzvārds, tālrunis

sertifikāta Nr.
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Pielikumā:
 Izpildmērījuma plāna grafiskās daļas izdrukas ar norādītiem faktiskajiem un projektētajiem
raksturlielumiem (ja dokumenti tiek iesniegti klātienē)

 Datne ar izdrukai atbilstošu izpildmērījuma plāna grafisko daļu un norādītiem faktiskajiem un
projektētajiem raksturlielumiem (iesniegta elektroniskajā datu nesējā vai iesūtīta elektroniski uz epastu, saglabāta *dgn vai *dwg datņu formātā)

 Datne, kurā attēlots tikai objekts, kam veikti izpildmērījumi un tā faktiskie raksturlielumi (iesniegta
elektroniskajā datu nesējā vai iesūtīta elektroniski uz e-pastu, saglabāta *dgn vai *dwg datņu formātā)

 Ģeodēzisko mērījumu dati (iesniegti elektroniskajā datu nesējā vai iesūtīti elektroniski uz e-pastu)
 Valsts zemes dienesta izsniegtā datne ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem

 ______________________________________________________________________

Atbildi vēlos saņemt: (lūdzu, norādiet vienu saņemšanas veidu)
 Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 Pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi
 Elektroniski uz e-pastu, ar nosacījumu, ka visi dokumenti iesniegti elektroniski un parakstīti ar
drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
(lūdzu, norādiet precīzu e-pasta adresi)

________________________________

Būvvaldes pieprasījumu par papildus informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes
sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz e-pastu ________________________________
Iesniedzējs:
20___. gada _____. _____________
paraksts*

paraksta atšifrējums
vārds un uzvārds, amats

Kontaktpersonas tālrunis ______________
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