16.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada _____._____________
noteikumiem Nr.________
IZZIŅA
par ēkas neesību
_____________________________________________ ar kadastra apzīmējumu
/ēkas nosaukums/

________________________________________________________, kas atrodas
__________________________________________________________________
/adrese/

ir nojaukta.
Nekustamā īpašuma kadastra numurs __________________________________
1. Ziņas par nojaukto ēku:
1) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un / vai lietotājs
________________________________________________________________
/fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

________________________________________________________________
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs/

2) ēkas grupa _____________________________________________________
/atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem/

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):
 dzīvojama ēka;

 nedzīvojama ēka;

4) ēkas galvenais lietošanas veids ________________________________________
/atbilstoši būvju klasifikācijai/

5) ēkas virszemes stāvu skaits __________________________________________
6) ēkas pazemes stāvu skaits ___________________________________________
7) ēkai demontētie inženiertīkli _________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ziņas par zemes gabalu, kurā nojaukta ēka:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums __________________________________
2) zemes vienības adrese ______________________________________________
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3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
________________________________________________________________
/fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

________________________________________________________________
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs/

3. Ziņas par būvniecību:
1) būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ___________________________________
/fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs

____________________________________________________________________
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs/

2) būvdarbi veikti pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt):
 _______________ akceptēto ieceri un paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai;
/datums/

 ______________ izsniegto būvatļauju Nr.______________.
/datums/

3) Objekts apsekots _________________
/datums/

4) Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana) jāpabeidz šādā
apjomā un termiņos:
Nr.
p.k.
1.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Pabeigšanas
termiņš

2.
3.
4. Izziņa sastādīta _______ eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai
_________________________________________________________________.
Būvvaldes atbildīgā amatpersona ______________________________________
/amats/

_______________________________________________
1

/vārds, uzvārds, paraksts /

_________________
/datums/

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītus „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Izziņas attiecīgās ailes paplašināmas gadījumā, ja nepieciešams atspoguļot vairāk
informācijas nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala
īpašnieku, par zemes vienībām.
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