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17.pielikums 
Ministru kabineta 

2014.gada ___._________ 
noteikumiem Nr.________ 

APLIECINĀJUMS 
par ēkas nojaukšanu 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ___________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un tālruņa numurs 

________________________________________________________________ 
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) 

1. Paziņo, ka _____________________________________________________ 
(ēkas nosaukums) 

nojaukšanas darbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr._______________, 
ko ___________ izsniegusi ________________________________, ir pabeigti; 

(datums)     (būvvaldes nosaukums) 

2. Ziņas par nojaukto ēku: 
1) ēkas grupa ____________________________________________________ 

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 

2) ēkas kadastra apzīmējums ________________________________________ 
3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): 

 dzīvojama ēka;    nedzīvojama ēka; 
4) ēkas galvenais lietošanas veids _____________________________________ 

(atbilstoši būvju klasifikācijai)    
5) ēkas adrese _____________________________________________________________ 
6) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 
________________________________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

7) ēkas virszemes stāvu skaits ________________________________________ 
8) ēkas pazemes stāvu skaits ________________________________________ 
9) ēkai demontētie inženiertīkli _______________________________________ 
________________________________________________________________ 

3. Ziņas par zemes gabalu, kurā veikti ēkas nojaukšanas darbi: 
1) zemes vienības kadastra apzīmējums ________________________________ 
2) zemes gabala adrese _____________________________________________ 
3) zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav,- tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 
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________________________________________________________________ 
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai 

________________________________________________________________ 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

4. Ziņas par būvniecību: 
4.1. būvniecības sākta ______________ un pabeigta ________________; 

(datums)     (datums) 

4.2. ēkas nojaukšana veikta atbilstoši būvprojektam, ko izstrādājis 
________________________________________________________________ 

(būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. 
________________________________________________________________ 

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.) 

4.3. izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta IR/NAV (nevajadzīgo 
svītrot), tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā; 
4.4. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki: 
4.4.1. būvdarbu veicējs _____________________________________________ 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,   
________________________________________________________________ 

būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

4.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs 
______________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

4.4.3. būvuzraugs __________________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)    

4.4.4. būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs) 
______________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

5. Apliecina, ka: 
5.1. ēka ir nojaukta; 
5.2. būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana veikta atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. būvgruži, kas 
klasificēti kā bīstamie atkritumi, ir apglabāti atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām par bīstamo atkritumu apglabāšanu; 
5.3. inženiertīkli, tehnoloģiskās iekārtas, speciālās sistēmas un iekārtas ir 
demontētas atbilstoši būvprojektam; 
5.4. būvniecības kopējās izmaksas ir EUR ___________, to skaitā publisko 
tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi – EUR ____________; 
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5.5. atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, labiekārtošana) tiks pabeigti 
šādā apjomā un termiņos: 
Nr. 
p.k. 

Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Pabeigšanas 
termiņš 

1.     
2.     
3.     

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) 

______________________________ _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums)   

Būvdarbu veicējs __________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts1)   (datums)   

Atbildīgais būvdarbu vadītājs ________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums)   

Būvuzraugs ______________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts1)   (datums)   

Būvprojekta izstrādātājs (autoruzraugs) ________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts1 (datums)   

 

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

 

Ekonomikas ministrs       V. Dombrovskis 

 
25.08.2014. 
492 
E.Avota, 67013262 
Evija.Avota@em.gov.lv 


