Iesniegums
LĪGUMA SLĒGŠANAI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU LIETOŠANU
1. Informācija par objektu

LV- _______

Objekta adrese
Pilsētas ūdens

ir

nav

nezinu

Pilsētas kanalizācija

ir

nav

nezinu

Lietus notekūdeņi

ir

nav

nezinu

ražošana

sabiedriskā
ēdināšana

Laistāmās teritorijas platība

________m2

kafejnīca

Papildus informācija par objektu
Objekta īpašnieks
(Vārds, Uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
Personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas
numurs
Dzīvesvietas adrese vai uzņēmuma juridiskā
adrese

LV-

_______

Kontakttālrunis, e-pasts

2. Informācija par ūdens patēriņa uzskaites veidu
ŪPS Nr.
Pēc ūdens patēriņa
skaitītāja rādījumiem

Atrašanās vieta
Rādījums

___________________ m3

Nolasījuma datums

____. ____. 2015

Nr.
1
Pēc ūdens patēriņa
normām
(norādīt atbilstošo
labierīcības pakāpi)

2
3

Labierīcības pakāpe

Dzīvokļa
Nr.

Iedzīvotāju
skaits *

Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija un karstā
ūdens apgāde
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija, vietējie
gāzes vai elektriskie ūdens sildītāji
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija, vietējie
cietā kurināmā ūdens sildītāji

4

Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

5

Brīvkrāni ārpus ēkas
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3. Informācija par līgumslēdzēju (jāaizpilda, ja atšķiras no objekta īpašnieka)
Vārds, Uzvārds vai juridiskās personas
nosaukums
Personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas
numurs
Dzīvesvietas adrese vai uzņēmuma juridiskā
adrese

LV- ____

Kontakttālrunis, e-pasts

4. Informācija par personu, kas parakstīs līgumu (jāaizpilda, ja atšķiras no objekta īpašnieka un līgumslēdzēja)
Vārds, Uzvārds
Personas kods

LV- ____

Dzīvesvietas adrese
Kontakttālrunis, e-pasts

5.

Informācija par kontaktpersonu **

Vārds, Uzvārds
Kontakttālrunis, e-pasts

6. Informācija par norēķiniem:
Norēķinu cikls (norāda tikai viena

mēnesis

vai divu dzīvokļu mājas īpašnieks)

e-pasts _________________________________________

Rēķinu saņemšanas adrese
(norādīt vienu)

Bankas rekvizīti
(tikai juridiskai personai)

ceturksnis

pasts ___________________________________ LV-_____
Bankas
nosaukums
Bankas kods
Bankas konta Nr.

7. Iesniegtā dokumentācija ***
Īpašuma tiesību, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti (to kopijas ****) – zemesgrāmatas
akts (iesniegšana nav obligāta), pirkuma līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums, nomas līgums, cits
darījuma dokuments, spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, kadastra izziņa
u.c.
Nodošanas – pieņemšanas akts (tā kopija ****) par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu
Īpašnieku kopības lēmums (tā kopija ****) - kopsapulce, aptauja, vienošanās
Pārvaldīšanas līgums (tā kopija ****)
Pārvaldnieka apliecinājums par noslēgto pārvaldīšanas līgumu skaitu, ja pārvaldīšanas līgums slēgts ar katru
īpašnieku individuāli (tā kopija ****)
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Notariāli apliecināta pilnvara (tās kopija ****), ja iesniegumu vai līgumu paraksta pilnvarotā persona. Ja
pilnvaras devējs ir juridiska persona, pilnvaras notariāls apliecinājums nav nepieciešams (uzrādot oriģinālu)
Spēkā esoša būvatļauja vai būvniecības līgums (to kopijas ****)
Ziņas par plānoto novadāmo grunts notekūdeņu daudzumu
Pase vai personas apliecība (uzrādīšanai)
Citi dokumenti

8. Cita informācija
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

9. Līgumu vēlos parakstīt:
SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā
nosūtīt pa pastu (tikai juridiskām personām)
______________________________________________________________________ LV - ______
(norādīt adresi)

10. Par laika periodā no ___.___.______ līdz ___.___.______ sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem apmaksu garantēju.

Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo
dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka (-ku) vai pārvaldītāja juridiskā statusa, reģistrācijas dokumentu datu vai
pilnvarojumu (ieskaitot dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu) un citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA „Rīgas ūdens” vienas nedēļas
laikā.
* Ja īpašumā iedzīvotāju skaits ir mazāks kā deklarēto iedzīvotāju skaits, jāiesniedz dokuments (izziņa), kas apliecina īpašumā faktiski
dzīvojošo personu skaitu.
** Persona, ar kuru sazināties objekta apsekošanas gadījumā.
Pārvaldnieku gadījumā - ar dzīvojamās mājas īpašnieka lēmumu noteikta kontaktpersona, kas nodrošina ar dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu saistītās informācijas apriti.
*** Norādītajai informācijai par līguma slēgšanai nepieciešamajiem dokumentiem ir informatīvs raksturs. Līguma slēgšanai nepieciešamo
dokumentu uzskaitījums nav izsmeļošs.

**** Dokumentu kopijas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.

Informācija par līguma noslēgšanas virzību pieejama SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā.
Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis 80002122

11. Iesniegumu iesniedza______________________________________________________ ___.___.2015
(paraksts, atšifrējums, datums)
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