2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra
noteikumiem Nr.550
___Kokneses novada būvvaldei
Būvniecības iesniegums
Būvniecības ierosinātājs
SIA „MSCO”,
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
Reģ. Nr.: 40103914401 būvkomersanta reģ. Nr.:12744,
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Ogres nov., Suntažu pag., Suntaži, "Dzintari" - 18, LV-5060, 29185107
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
einarspundurs@inbox.lv
(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu izskatīt
iesniegumu

Caurteka ceļam “Ziediņi-Sala” posmā pie Likteņdārza, Koknese, Kokneses pag.,
(būves nosaukums)

Kokneses nov. (kadastra Nr. 3260 008 0162)

būvniecībai/nojaukšanai.

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
X jauna būvniecība
nojaukšana

pārbūve

atjaunošana

novietošana

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:
1) būves grupa

II grupas inženierbūve.
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) būves paredzētais/esošais lietošanas veids Inženierbūve, kods 22120104
Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm
(MK noteikumi Nr.1620)
(atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) būves raksturlielumi
Caurteka C1-235x173T, saplacināta tēŗauda caurule, platums 2,35m, augstums
1,73m, garums 7+7+5,5=19,5m.

4) būves kadastra apzīmējums (esošām būvēm)
________________________________________________________________________
5) būves meliorācijas kadastra numurs (esošām būvēm)
_ Nav meliorācijas kadastra numura_________________________________________________________
6) nojaukšanas metode (ja paredzēta nojaukšana)
_Nav.__________________________________________________________________________________
7) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (ja paredzēta nojaukšana)
_Nav.__________________________________________________________________________________
8) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (ja paredzēta nojaukšana)
_Nav__________________________________________________________________________________
9) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (ja paredzēta nojaukšana)
Nojaukšana nav paredzēta.
10) teritorijas sakārtošanas veids (ja paredzēta nojaukšana)
Nav paredzēta_____________________________________________________________
_
11) meliorācijas sistēmas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs
Nav___________________________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai
Nav___________________________________________________________________________________
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)
3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs
___3260 008 0162____

________________________________________

2) zemes vienības vai būves adrese
Caurteka ceļam “Ziediņi-Sala” posmā pie Likteņdārza, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads.
3) būves, zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums
__ 3260 008 0162_______________________________

_____________

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs
Nav__________________________________________________________________________________
b) meža nogabala numurs
Nav___________________________________________________________________________________
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem
Nav___________________________________________________________________________________
5) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai lietotājs

______________________________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

Kokneses novada pašvaldība, Meliorātoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, reģistrācijas Nr.:LV90000043494
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)
6) ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā:
a) īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums
Nav___________________________________________________________________________________
b) īpaši aizsargājamās dabas teritorijas funkcionālā zona
Nav___________________________________________________________________________________
7) būvniecības ierosinātājs apliecina ____________ robežzīmju (skaits) esību apvidū.
4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:
privātie līdzekļi
publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi
Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi
citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi
5. Pilnvarotā
persona
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese vai

Kokneses novada pašvaldība, Meliorātoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, reģistrācijas Nr.:LV90000043494,
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Juridiskās personas norādītā
kontaktpersona

Marta Vīle-Bērziņa
(vārds, uzvārds,

T. 65133636, 27298666, marta.vile.berzina@koknese.lv
personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta minimālajā sastāvā izstrādātājs
_______________________________________________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai
SIA „MSCO”, Reģ. Nr.:40103914401 būvkomersanta reģ. Nr.:12744, ______________________________
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.)
7. Būvprojekta izstrādātāja sniegtā informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu,
sadaļu izstrādi
Būvprojektā paredzēta caurtekas būvniecība .
Atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 un Nr.550.
• Skaidrojošais apraksts;
• Būves hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins, būves tipa izvēles pamatojums, aprēķini,
galvenie parametri, ūdenslīmeņi;
• Vides aizsardzības un ainavas saglabāšanas, veidošanas, kā arī ūdens resursu aizsardzības un
izmantošanas pasākumi;
• Darbu apjomu aprēķini;
• Būvprojekta grafiskā daļa;
o Generālplāns, M1:500,
o Caurtekas garengriezums, nepieciešamie griezumi,
o Būvbedres plans.
8. Informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta
būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu
tehniskās prasības
_______________________________________________________________________________________
(Eiropas Savienības dalībvalsts)
9. Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums
Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
Būvprojekta
izstrādātājs
Einārs Pundurs
2016.gada 25.jūlijs
(paraksts)

(datums)

10. Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, un
attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Būvniecības
ierosinātājs
(vārds, uzvārds, paraksts)

(datums)

Apliecinu robežzīmju esību apvidū.
Būvniecības
ierosinātājs
(vārds, uzvārds, paraksts)

(datums)

11. Atbildi uz iesniegumu un būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):
pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi
elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai)
X personīgi būvvaldē
12. Pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes sniegšanas
termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi
___________________________________________
13. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):
būvprojekts minimālā sastāvā uz __________ lp.
būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona) uz __________ lp.
X

citi dokumenti __Būvprojekts__________ uz _14_ lp.

14. Būvniecības ierosinātāja paraksts
Būvniecības
ierosinātājs
(vārds, uzvārds, paraksts)

(datums)

Aizpilda būvvalde
15. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
Būvatļaujas numurs _________________________________________________ datums
Būvvaldes darbinieks
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts)

(datums)

16. Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju
Būvatļaujas numurs _________________________________________________ datums
Būvvaldes darbinieks
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts)

(datums)

Piezīmes.
1. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Būvniecības iesnieguma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas.

