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ANOTĀCIJA

Būvniecības un būvdarbu plānošana

Mērķis:  Papildināt zināšanas un izpratni par Būvniecības un būvdarbu plānošanu

Uzdevumi: Iepazīties ar būvniecības un būvdarbu plānošanas procesu

Mērķauditorija: Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu «Namu pārzinis» 

Stundas tips: teorētiskais ievads, praktiskais darbs

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: teorētiskās un praktiskās 

nodarbības Būvniecības darbu plānošanā un organizēšanā

Metodiskās izstrādnes aktualitāte: Materiāls būs aktuāls visu laiku. Jo BūvniecīBas

un būvdarbu plānošana ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā ar būvniecību, Ēku 

renovāciju un Apkalpošanu Saistītā jomā



Termini
būvatļauja — administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres 

realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves 
pieņemšanai ekspluatācijā; 

būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā 
vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās 
daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, ierīkotu vai 
nojauktu būvi; 

būve — ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta 
ar pamatni (zemi vai gultni); 

būvizstrādājums — ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai 
rūpnieciski izgatavota konstrukcija; 

būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi; būvprojekts —
būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta 
dokumentu kopums.
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Termini

autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu 

pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu 

būves realizāciju atbilstoši būvprojektam 

galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus 

būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir 

realizēt būvobjektu dabā atbilstoši būvprojektam 

atsevišķu būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, 

par pasūtītāja vai būvdarbu veicēja līdzekļiem veic atsevišķus 

būvdarbus vai to kopumu 

būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo 

būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu 

kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus 

būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu 

izmantošanai noteiktās tehnoloģijas 

būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto 

līgumu ar pasūtītāju, vai būvētājs 

būvprojekta ekspertīze – profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu par 

būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko 
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Termini

būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta 

būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek 

būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, 

iekārtas utt.) 

būvprojekts minimālā sastāvā – nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu 

kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, 

būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai 

būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, 

lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību 

būvuzraudzības plāns – būvdarbu kvalitātes uzraudzības plāns, kas izstrādāts, 

pamatojoties uz darbu veikšanas projektu, un nosaka būvuzrauga 

obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus 

segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo 

būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai 

papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas

nozīmīgās konstrukcijas-?
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Būvniecības veidi

būves atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie 

elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, 

nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju 

būves ierīkošana — būvdarbi, kurus veic inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai 

novietošanai pamatnē vai būvē 

būves konservācija — būvdarbi, kurus veic būves konstrukciju nostiprināšanai un 

aizsardzībai pret nelabvēlīgu ārējo iedarbību, kā arī izbūvēto inženiertīklu 

atslēgšanai, lai būves konstrukcijas nenonāktu cilvēku dzīvībai, veselībai vai 

videi bīstamā stāvoklī 

būves nojaukšana — būvdarbi, kuru rezultātā būve vai tās daļa beidz pastāvēt 

būves novietošana — būvdarbi, kurus veic iepriekš izgatavotas būves salikšanai no 

gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai 

pamatni dziļāk par 30 centimetriem 

būves pārbūve — būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai 

pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot 

lietošanas veidu 

būves restaurācija — būvdarbi, kurus veic zinātniski pamatotai būves vai tās daļas 

atjaunošanai, lietojot oriģinālam atbilstošus materiālus, paņēmienus vai 

tehnoloģijas 6



Būtiskās būvei izvirzāmās prasības

1. Būve projektējama un būvējama atbilstoši tās 
lietošanas veidam. 

2. Visā ekonomiski pamatotajā ekspluatācijas laikā būvei 
un tās elementiem jāatbilst šādām būtiskām prasībām: 

 mehāniskā stiprība un stabilitāte;

 ugunsdrošība; 

 higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība; 

 lietošanas drošība un vides pieejamība; 

 akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 

 energoefektivitāte; 

 ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
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Ēku iedalījums grupās
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Būvspeciālists

A. Būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, 

būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās 

B. Personām patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai 

būvniecības jomā būvinženiera profesijā šajā likumā noteiktajās specialitātēs 

nepieciešamo sertifikātu piešķir bez termiņa ierobežojuma. Normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos būvspeciālista kompetences novērtēšana veicama atkārtoti. 

C. Kompetences pārbaudes iestādes patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā ne retāk kā reizi piecos gados pārbauda: 

1. būvspeciālista patstāvīgo praksi, 

2. būvspeciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides 

programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā 

norādītajā jomā, 

3. sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos 

faktus par iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem, 

D. Būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības 

procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības 

dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi 

E. Būvniecības likumā noteiktās darbības projektēšanas un būvniecības procesā 

būvspeciālisti veic uz rakstveida līguma pamata
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Būvuzraudzība

1) Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un 
intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut: 

a. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

b. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; 

c. atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām 
un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2) Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un 
būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai 
būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, 
kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes 
uzraugāmajam būvobjektam. 

3) Būvuzraudzība neatbrīvo būvdarbu veicēju no reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem.
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4) Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības 
līgumu. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko 
personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, 
kuras parakstīs saistību rakstu un veiks 
būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu. 

5) Trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma 
pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts 
būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības 
piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un 
kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja 
speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi. 
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Būvuzrauga pienākumi

1) pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu. 

2) pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai 
nepieciešamā dokumentācija. 

3) iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu 
veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti 
būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu 
apjomu un izpildi. 

4) pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu 
sagatavošanas nosacījumi. 

5) pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību 
būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, 
darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
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6) pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību
apliecinošos dokumentus (būvizstrādājumu atbilstību prasībām, 
kas attiecīgajiem būvizstrādājumiem noteiktas normatīvajos
aktos būvniecības jomā, un ražotāja deklarētajām ekspluatācijas
īpašībām) kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam. 

7) pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus. 

8) pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un 
inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

9) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta
pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja
prombūtni. 

10) vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā
noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu. 
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11) ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, 
būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma. 

12) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu 
pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti. 

13) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

14) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto 
norādījumu izpildi. 

15) ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja 
prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par 
atkāpēm no būvprojekta.
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16) nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā 
konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai 
tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to 
pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības 
koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju. 

17) sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 
speciālajiem būvnoteikumiem. 

18) piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā. 

19) informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvobjekta ekspluatācija ir 
uzsākta patvaļīgi. 

20) nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā būvobjektā, pēc 
būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.
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1) pieprasīt no pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus 
būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par 
būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, 
ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju. 

2) pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja 
turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par 
kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam. 

3) ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek 
ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides 
aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek 
novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, 
būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai 
Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu 
apturēt būvdarbus.
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6) ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu 
būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai 
anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas 
kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi. 

7) vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties 
no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un 
rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja 
pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar 
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

8) pēc atsevišķa pieprasījuma saņemt detalizētu informāciju no 
atbildīgā būvdarbu vadītāja par būvdarbu sagatavošanās 
posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē. 

9) saskaņot atsevišķu būvdarbu veicējus, ja tie nav minēti 
galvenā būvdarbu veicēja un pasūtītāja noslēgtajā līgumā.
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 Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa 
uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā 
noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi 
attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās 
daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus 
pienākumus, atbilstu būvprojektam un pasūtītāja, šā 
likuma un citu normatīvo aktu prasībām. 

 Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā 
iesniedz pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu 
par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu 
izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši 
būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
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Būvuzraudzības plāns
[ievērojot būves specifiku]

1) nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot 
darbu veikšanas projektā ietvertos darbu posmus.

2) iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā. 

3) būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, 
fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti. 

4) dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto 
būvdarbu pieņemšanā. 

5) risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas 
gaitā radušies bīstamie atkritumi.
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Būvobjekta būvuzrauga darba plāns

Iespējams izstrādāt dažādās vidēs
a. programmētā- (Winproject), 

b. Lietotājvidē (Excel, Word). 

Programmētās vides priekšrocības un trūkumi. 
1) Iespējams sakārtot notikumus, ievērtējot to savstarpējo

ietekmi

2) Iespējams izvietot (ievērot) iepriekšējo notikumu
ietekmi uz tiem sekojošiem

3) Vienkāršāk ieviest grafika korekcijas

4) Nav iespējams veikt aritmētiskās darbības

5) Garāka datu ievades procedūra

6) Grūtāk sagatavot t.s. Dalītā darba laika grafiku

7) Neieciešama speciāla, iegādāta programmatūra
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Kurš ceturtais kontrolieris būvlaukumā? 
MK noteikumi Nr. 156 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

Lai veiktu būvizstrādājumu tirgus uzraudzību, (PTA-)centram papildus tiesībām, 
kas Būvniecības likumā noteiktas tirgus uzraudzības iestādei, ir tiesības: 
1. sniegt norādījumus attiecīgajam uzņēmējam regulas (ES) Nr. 305/2011 2. 

panta 18. punkta izpratnē (turpmāk – uzņēmējs) par nepieciešamajām 
darbībām neatbilstību novēršanai pēc būvizstrādājumu pārbaužu veikšanas. 

2. apmeklēt būvlaukumus. 

Centrs, konstatējot būvizstrādājumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām 
būvniecības jomā, veic regulā (ES) Nr. 305/2011 un regulā (EK) Nr. 
765/2008 noteiktās darbības un par atklātajām neatbilstībām rakstiski 
informē attiecīgo būvinspektoru un būvdarbu veicēju. 

Būvinspektors par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas 
pārbaudes laikā konstatētajām būvizstrādājuma neatbilstībām informē 
centru, rakstiski sniedzot informāciju par būvizstrādājumu, kā arī citu tā 
rīcībā esošo informāciju par būvizstrādājuma piegādātāju un ražotāju.
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Būvprojekta izstrādes apjoms

Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, līgumam par būvprojekta izstrādi 
un labai profesionālajai praksei tādā apjomā, lai būtu 
iespējams: 
A. noteikt izbūvējamās būves atbilstību normatīvajiem aktiem 

un citām izvirzītajām prasībām; 

B. veikt būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama; 

C. veikt ēkas energoefektivitātes novērtējumu, ja to nosaka 
Ēku energoefektivitātes likums; 

D. aprēķināt būvizmaksas ar pasūtītāja noteiktu precizitāti; 

E. nodrošināt būvdarbu veicējam pietiekamu informāciju 
būvdarbu veikšanai.
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Par būvobjektā veiktajiem darbiem aizpilda:

 būvdarbu žurnālu (VBN 5. pielikums), izņemot gadījumu, ja speciālajos 
būvnoteikumos ir noteikts citādi; 

 autoruzraudzības žurnālu (VBN 6. pielikums), ja tiek veikta autoruzraudzība. 

Būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls (ja tiek veikta autoruzraudzība), kā arī 
būvprojekts, būvatļaujas kopija, iebūvēto materiālu un konstrukciju 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas ir pieejamas būvlaukumā tām 
amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus. 

Ierakstus būvdarbu žurnālā katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs, un tiem 
jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Būvuzrauga un autoruzrauga
būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, 
ja būvuzraugs vai autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. 
Ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu 
būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji.
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Būvdarbu žurnāla saturs
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Būvuzraudzības vispārējas problēmas

1. Valsts mēroga: 
1.1. būvuzrauga pakalpojumu iepirkums (PIL, SPIL); 

1.2. zemā būvprojektu kvalitāte; 

1.3. likumdošanas aktu savstarpējas pretrunas. 

2. Profesionālās darbības vides: 
2.1. būvuzrauga darbības reāla uzraudzības neesamība jeb savu 

pienākumu deleģēšana citam būvspeciālistam, saglabājot 
formālu atbildību; 

2.2. rītos būvdarbu vadītājs, pēcpusdienā- būvuzraugs? 

2.3. salīdzinoši zemas prasības sertificējamiem 
būvspeciālistiem; 

2.4. prakses pieredzes tālāka nenodošana jaunajiem 
būvspeciālistiem
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3. Personālās:

3.1. nepietiekama iepriekšēja būvnieciskās ražošanas
pieredze;

3.2. pārāk zems būvspeciālista profesionālais
pašnovērtējums: gribēšana pārsniedz varēšanu;

3.3. tālākas pašizglītības trūkums;

3.4. atbildības trūkums;

3.5. savu profesionālo spēju pārvērtēšana;

3.6. vieglprātīga, pavirša būvuzrauga pienākumu
izpilde;

3.7. sekošana sauklim «kā maksā, tā strādā».
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Būvniecības procesa norises novērtējums

dažādu būvspeciālistu auditoriju skatījumā

/SEP_2014/
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Būvniecības process –

no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā
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Būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un 

atbildīgie būvspeciālisti

Būvprojekta izstrādātājs

 būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida vienošanās pamata 

izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā vai turpina būvprojekta izstrādi 

atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem.

Būvprojektu minimālā sastāvā

 Nepieciešamso grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataisno būves 

pamatideju(būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir 

pamats būvatļaujas izdošanai.
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Būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un 

atbildīgie būvspeciālisti

Būvdarbu veicējs

 būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto
līgumu ar pasūtītāju, vai būvētājs.

Atsevišķu būvdarbu veicējs

 būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par 
pasūtītāja vai būvdarbu veicēja līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus 
vai to kopumu.

Būvdarbu vadītājs

 būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo 
būvdarbu veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu 
kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus 
būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu 
izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.
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Būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un 

atbildīgie būvspeciālisti

Būvprojekta ekspertīzes veicējs

 būvkomersants vai būvspeciālists, kas veic profesionālo pārbaudi, 

kuras mērķis ir sniegt izvērtējumu un būvprojekta tehniskā risinājuma 

atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Būvētājs

 fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma 

izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām 

vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas 

būvdarbu vadītāja pienākumus.
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Būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un 

atbildīgie būvspeciālisti

Būvuzraudzības veicējs

 būvkomersants vai būvspeciālists, kas veic profesionālo vai neatkarīgo 

būvdarbu veikšanas proces uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu 

un drošu būves būvniecību.

Autoruzraudzības veicējs

 būvkomersants vai būvspeciālists, kas veic kontroli, ko būvprojekta 

izstrādātājs pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves no 

došanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši 

būvprojektam
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Būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un 

atbildīgie būvspeciālisti

Būves tehniskās apsekošanas veicējs

 būvkomersants vai būvspeciālists, kas veic būvju, to daļu, kā arī 

iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanos un 

izvērtēšanas darbus.

Kvalificēts būvdarbu izpildītājs

 fiziska persona, kas ieguvusi valsts atzītu profesionālo izglītību un 

vismaz 2. kvalifikācijas līmeni būvniecības vai saistītā profesijā vai 

Latvijas Amatniecības kameras piešķirto amatnieka kvalifikāciju.
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Būvniecības ierosināšana un nepieciešami 

dokumenti

Pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumenti

Ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, būvvaldē 
iesniedz:

1. aizpildītu paskaidrojuma raksta 1.daļu;

2. grafiskos dokumentus:
2.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā – ražotāja būvizstrādājuma 

tehnisko dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;

2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) 
uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā 
ārējie izmēri;

3. saskaņojumus ar:
3.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā 

plānota būvniecība, ja būvniecības ieceres atrašanās vieta pārsniedz normatīvajos 
aktos noteiktos attālumus un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

3.2. tā zemes gabala īpašnieku, kurā plānota ēkas jauna būvniecība vai novietošana;

3.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

3.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

4. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

5. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti;

6. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, 
lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.
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BŪVNIECĪBAS IEROSINĀŠANA UN 

NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI

Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav kultūras 
piemineklis un plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai 
konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar 
lietošanas veida maiņu vai restaurāciju, būvvaldē iesniedz:

1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un/vai ēkas vai 
telpu grupas lietošanas veida maiņa;

3. saskaņojumus ar:
3.1. zemes gabala īpašniekiem, ja plānota ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu;

3.2. ēkas vai tās daļas īpašnieku;

3.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

3.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

4. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

5. ja paredzēta restaurācija, – izpētes materiālu programmu ar grafisko dokumentu, kurā 
parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa;

6. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 
detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.
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BŪVNIECĪBAS IEROSINĀŠANA UN 

NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI

Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot 
vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, 
būvvaldē iesniedz:

1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;

2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas 
un/vai ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa;

3. saskaņojumus ar:
3.1. zemes gabala īpašniekiem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms, pārsniedzot 

normatīvajos aktos noteiktos attālumus, vai lietošanas veids un tas ir atļauts, 
saņemot attiecīgo saskaņojumu;

3.2. ēkas vai tās daļas īpašnieku;

3.3. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

3.4. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

4. atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti;

5. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, 
lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam.
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BŪVNIECĪBAS IEROSINĀŠANA UN 

NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI

Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, ja paredzēts pārsniegt 
vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai un/vai 
mainīt lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo vai otrādi, būvvaldē 
iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, tā kā 
ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi.

Ierosinot pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju, ja ēka ir kultūras 
piemineklis, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu 
minimālā sastāvā, tā kā ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas 
restaurāciju vai atjaunošanu.

Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz:
1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz 
zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;

3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;

4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.
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BŪVNIECĪBAS IEROSINĀŠANA UN 

NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI

Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumenti

Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību, būvvaldē iesniedz 
būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:
1. skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides 

pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma 
vides pieejamība;

2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 
1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

3. ēkas stāvu un jumta plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas 
viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu 
grupu eksplikācijas);

4. ēkas fasādēm ar augstuma atzīmēm;

5. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;

6. ja paredzēta būvniecība un/vai nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām –
konkrēta sadalījuma pa būvniecības kārtām, norādot kārtu robežas un secību;

7. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, 
lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;
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 Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību, būvvaldē 
iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, 
kurš sastāv no:

8. saskaņojumiem ar:
8.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā 

plānotā būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 
attālumiem, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

8.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

8.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

9. papildu aprēķiniem, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek 
pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

10. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti;

11. informācijas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvo 
regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot 
Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu 
tehniskās prasības.

49

Būvniecības ierosināšana un 
nepieciešami dokumenti



Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu, būvvaldē iesniedz būvniecības 
iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

1. skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības 
risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība;

2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) 
uz topogrāfiskā plāna;

3. ražotāja gatavo būvizstrādājumu tehniskās dokumentācijas un grafiskiem dokumentiem ar 
ēkas fasādi un ēkas stāvu plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai 
divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez telpu vai telpu grupu eksplikācijas);

4. saskaņojumiem ar:
4.1. to zemes gabala īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā plānota būvniecība, 

ja būvniecības ieceres atrašanās vieta pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos attālumus un tas ir 
atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

4.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

4.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

5. papildu aprēķiniem, ja ēkas atbilstība iedalījumam otrajā grupā tiek pamatota ar cilvēku 
skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

6. citiem dokumentiem atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 
detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam;

7. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.
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Būvniecības ierosināšana un 
nepieciešami dokumenti



Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju vai 
atjaunošanu, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un 
būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no:

1. skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām;

2. ja paredzēta restaurācija, – izpētes materiālu programmas ar 
grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa;

3. ja paredzēta atjaunošana, – grafiskā dokumenta, kurā parādītas 
ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas un/vai uzlabojumi ēkas 
fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās;

4. saskaņojumiem ar:
4.1. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

4.2. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

5. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.
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Būvniecības ierosināšana un 
nepieciešami dokumenti



Ierosinot otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, būvvaldē iesniedz 
būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no:

1. skaidrojoša apraksta par plānotajām izmaiņām;

2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz 
topogrāfiskā plāna, ja ēkas pārbūvē paredzētas apjoma izmaiņas, ārējo tīklu pārbūve vai ēkas 
fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses;

3. grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas ēkas vai tās daļas plānotās izmaiņas ēkas fasādē, ēkas 
vai tās daļas stāvos un telpās un/vai ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa,

4. raksturīgiem griezumiem;

5. saskaņojumiem ar:
5.1. zemes gabala īpašniekiem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms, pārsniedzot normatīvajos aktos 

noteiktos attālumus, vai lietošanas veids, un tas ir atļauts, saņemot attiecīgo saskaņojumu;

5.2. kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu;

5.3. institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti;

6. papildu aprēķiniem, ja pārbūvē tiek mainīts ēkas apjoms un atbilstība ēkas iedalījumam otrajā 
grupā tiek pamatota ar cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties ēkā;

7. citiem dokumentiem vai atļaujām, ja to nosaka normatīvie akti.
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Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem 
inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā 
inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz:

1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu;

2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 
1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā 
norādīta nojaucamā ēka;

3. fotofiksāciju ēkai, kas vecāka par 40 gadiem;

4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka 
normatīvie akti.
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Ierosinot otrās (izņemot 32. punktā minētos gadījumus) vai 
trešās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz 
būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā 
sastāvā, kurš sastāv no:

1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par ēkas 
paredzēto nojaukšanas metodi, ēkai demontējamiem 
inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu 
apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas 
vietu;

2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā 
mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, 
norādot tajā nojaucamo ēku un demontējamos inženiertīklus;

3. citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem, ja to 
nosaka normatīvie akti.
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Būvniecības ieceres izskatīšana

 Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu un šajos noteikumos norādītos dokumentus, 
būvvalde Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības 
ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. 
panta trešajai daļai.

 Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likumu, 
izdod būvatļauju.

 Būvvalde, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. 
panta trešās daļas 2. un 3. punktu, par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā 
ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai, apliecinājuma kartē vai ēkas fasādes 
apliecinājuma kartē.

 Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, 
paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai vai apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz 
informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas 
Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz atbildīgo būvspeciālistu saistību 
rakstus. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu 
būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, ko skaita no 
dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja paredzēta ēkas konservācija, 
paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās 
pašvaldības lēmumu par ēkas konservāciju.
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 Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs 
iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvniecības realizācijas 
termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.

 Būvvalde, izvērtējot paskaidrojuma rakstu par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez 
pārbūves, pieņem lēmumu par akceptu ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves un par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā par ēkas vai telpu grupas lietošanas veida 
maiņu bez pārbūves.

 Ja ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves var ietekmēt kādu no ēkas 
būtiskajām prasībām atbilstoši Būvniecības likuma 9. panta otrajai daļai vai neatbilst vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
attiecīgajam lietošanas veidam, būvvalde atsaka akceptēt ēkas vai telpu grupas lietošanas veida 
maiņu bez pārbūves.

 Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā par akceptu ēkas vai telpu grupas 
lietošanas veida maiņai bez pārbūves, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt ekspluatēt ēku vai 
telpu grupu atbilstoši akceptētajam lietošanas veidam, izņemot gadījumu, ja plānotajai 
saimnieciskajai darbībai citas jomas normatīvajos aktos ir izvirzītas specifiskas prasības šīs 
darbības veikšanai.
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Būvatļauja, apliecinājuma karte un 

paskaidrojuma raksts

Būvatļauja – administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā – projektēšanai un 
būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļautie nosacījumi

 Būvatļaujā iekļauj:

1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

1.1. būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši 
vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem;

1.2. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja šādas 
tiesības pielīgtas;

1.3. prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;

1.4. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to 
šķērsojumiem;

1.5. vides pieejamības prasības, ja pieejamība ēkai jānodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem;

1.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus;

1.7. citas prasības, tai skaitā fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem, 
atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);
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 Būvatļaujā iekļauj:

2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasības par:

2.1. iesniedzamajiem dokumentiem atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību raksti, 
autoruzraudzības līgums);

2.2. reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem ēkas būvdarbu procesu fiksēšanai 
(būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvuzraudzības plāns);

2.3. iesniedzamajiem dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
(būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises);

2.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas saņemšanu, ja būvdarbi 
paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā, ja to 
paredz normatīvie akti;

2.5. citiem dokumentiem, ja to paredz normatīvie akti;

3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.
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 Būvvalde, izvērtējot būvniecības ieceres dokumentus un 
būvniecības iesniegumā norādīto informāciju, būvatļaujas 
projektēšanas nosacījumos var noteikt mazāku izstrādājamo un 
būvvaldē iesniedzamo būvprojekta daļu (sadaļu) skaitu, nekā 
noteikts otrās grupas ēkas būvprojektam, ja tiek būvēta, 
atjaunota, pārbūvēta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka un 
tās palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas.

 Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai jāizpilda 
piecu gadu laikā no atzīmes veikšanas būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi.

 Paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, 
paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai, apliecinājuma kartē 
iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumu, ietverot prasību par 
informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju.
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Ēkas fasādes apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumus, ietverot prasības:

1. iesniedzamajiem dokumentiem atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību 
raksti);

2. reģistrēšanai iesniedzamajiem dokumentiem ēkas būvdarbu procesu 
fiksēšanai (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns);

3. iesniedzamajiem dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
(būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises);

4. citiem dokumentiem, ja to paredz normatīvie akti.
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Sabiedrības informēšana

Par saņemto būvatļauju pasūtītājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā 
noteiktajā termiņā informē sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta 
būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs 
pret apkārtējo vidi). Būvtāfeli izvieto, ja paredzēta:

1. otrās grupas ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot viena vai divu dzīvokļu 
dzīvojamu ēku vai tās palīgēku, kas atrodas ārpus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta 
kāpu aizsargjoslas, kultūrvēsturiskā pieminekļa teritorijas vai aizsardzības zonas, vai 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

2. otrās grupas ēkas pārbūve, izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku vai tās palīgēku, 
ja netiek mainīts lietošanas veids uz kādu no nedzīvojamo ēku lietošanas veidu;

3. trešās grupas ēkas jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve.
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Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.

Būvtāfeli pilsētās un ciemos novieto vērstu pret publisku vietu, bet ārpus 
pilsētām un ciemiem – vērstu pret autoceļu, un tajā norāda šādas ziņas:

1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

2. pasūtītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, 
adrese, reģistrācijas numurs);

3. būvprojekta izstrādātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai 
juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

4. būvniecības ieceres plāns ar ēkas novietni, bet trešās grupas publiskajām ēkām 
papildus – būvniecības ieceres vizualizācija vides kontekstā;

5. informāciju par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu 
un numuru.
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PROJEKTĒŠANA
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀŠANA UN TĀ SASTĀVS

 Saņemot būvatļauju, pasūtītājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajās institūcijās, ja tie nav 
saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

 Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Pēc pasūtītāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var 
tulkot svešvalodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

 Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts šajos noteikumos un 
nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai, kā arī norādīts būvatļaujā.

 Saskaņojot ar būvvaldi, būvprojektu var izstrādāt, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu 
nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības. Nav pieļaujama vairāku Eiropas 
Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu vienlaikus piemērošana viena 
konstruktīvā elementa vai vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta 
būvprojektā.

 Būvprojektu, kura izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 % apmērā finansē 
starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas 
nav jāatmaksā), var izstrādāt, piemērojot investētāja būvnormatīvus, ja tie nav pretrunā ar Eiropas 
standartizācijas organizācijas standartiem. Uz minēto būvprojektu un tā īstenošanu attiecas 
pārējās Būvniecības likumā un šajos noteikumos noteiktās prasības. Piemērojot investētāja 
būvnormatīvus, tie nedrīkst pazemināt ēkai nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās būtiskās 
prasības.
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 Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta titullapas un būvprojekta ģenerālplāna lapas, 
kurā ir arī objektu raksturojošie galvenie rādītāji, paraksta apliecinājumu par to, ka 
būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas.

 Būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma 
lapas (vispārīgie rādītāji) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu 
atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo 
noteikumu prasībām. Ja būvprojektu izstrādā, piemērojot Eiropas Savienības 
dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, būvprojekta 
daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgie 
rādītāji) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību 
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu 
nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo 
noteikumu prasībām. Būvprojekta visu daļu vispārīgo rādītāju lapas paraksta 
būvprojekta vadītājs.

 Atsevišķas būvprojekta daļas, rasējumu un teksta tehniskais izstrādātājs paraksta 
katru izstrādāto rasējuma lapu vai teksta sadaļu. Ja izstrādātājam nav attiecīgā 
sertifikāta, rasējuma lapas paraksta arī attiecīgās daļas vai būvprojekta vadītājs, 
kas tās pārbaudījis.
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Otrās grupas ēkas būvprojektam (izņemot gadījumu, ja paredzēta 
nojaukšana) ir šādas sastāvdaļas:

1. vispārīgā daļa:
1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem 
rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides 
pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem;

2. arhitektūras daļa:
2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:
2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 

1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; 
M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums;

2.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām 
un to palīgēkām);

2.2.5. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma (izņemot viena vai divu dzīvokļu 
dzīvojamām ēkām un to palīgēkām);
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2.3. arhitektūras sadaļa:
2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu 

grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un 
viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu 
atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi;

2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām ēkām);

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

3. būvkonstrukciju daļa (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi 
nesošas konstrukcijas):

3.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

3.2. vides aizsardzības pasākumi;

3.3. būvizstrādājumu specifikācijas;

4. darbu organizēšanas projekts;

5. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai 
energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums.
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Trešās grupas ēkas būvprojektam (izņemot gadījumu, ja paredzēta 
nojaukšana) ir šādas sastāvdaļas:

1. vispārīgā daļa:
1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem 
rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides 
pieejamības risinājumiem;

2. arhitektūras daļa:
2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:
2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 

1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.2. savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; 
M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums;

2.2.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

2.2.5. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;
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2.3. arhitektūras sadaļa:

2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu 

grupu lietošanas veidu eksplikāciju, bet visām telpu grupām ar publisku funkciju un 

viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ja tajās ir telpas ar atšķirīgu izmantošanu 

atbilstoši būvju klasifikācijai, papildus – telpu nosaukumi;

2.3.2. ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, 

norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām 

detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;

2.3.3. raksturīgie griezumi ar esošā un/vai plānotā reljefa, grīdu un galveno būvelementu –

piemēram, ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu – augstuma 

atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, 

ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu;

2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums (publiskām un ražošanas ēkām);

2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;

2.3.6. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju 

pieslēgumu mezgli);

3. būvkonstrukciju daļa (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas):

3.1. konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizācija;

3.2. būvkonstrukciju aprēķinu detalizēts pārskats, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas 

un kopējais aprēķina modelis;

3.3. grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;

3.4. vides aizsardzības pasākumi;

3.5. būvizstrādājumu specifikācijas;
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5. ugunsdrošības pasākumu pārskats:

5.1. apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsslodzi – ražošanas un 
noliktavu ēkām;

5.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un inženierbūvju izvietošana, ārējo 
ugunsdzēsības inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

5.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, 
ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju 
ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to 
ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu 
ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos 
ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju 
īpatnības);

5.4. evakuācijas nodrošināšanas risinājumi;

5.5. sprādziena aizsardzības risinājumi (telpās ar sprādzienbīstamu vidi);

5.6. ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un 
karstuma kontroles sistēmas);

5.7. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un 
evakuācijas apgaismojumam;

5.8. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

5.9. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības 
aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

5.10. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

6. ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka Ēku 
energoefektivitātes likums;

7. būvprojekta ekspertīze.
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Otrās vai trešās grupas rūpnieciskās ražošanas (arī ēdināšanas uzņēmumiem) un 
noliktavu ēkām, ja zināms konkrēts ražošanas process, papildus būvprojektā 
ietver tehnoloģisko daļu:

1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

2. iekārtu izvietojums, shēmas, apraksti un slodzes uz nesošām konstrukcijām, to radītās 
vibrācijas un trokšņi;

3. ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti.

No publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai 
citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem finansētajām otrās vai trešās grupas 
ēkām papildus būvprojektā ietver ekonomisko daļu:

1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

2. būvdarbu apjoms;

3. izmaksu aprēķins (tāme).
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Otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšanas būvprojektam ir šādas 
sastāvdaļas:

1. vispārīgā daļa:
1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

1.2. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem 
rādītājiem, ēkas inženiertīklu atslēgšanu, darbu organizēšanu, vides aizsardzības 
pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas;

2. arhitektūras daļa:
2.1. vispārīgie rādītāji;

2.2. teritorijas sadaļa:
2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 

1:1000) uz topogrāfiskā plāna ar nojaucamo ēku un demontējamiem inženiertīkliem;

2.2.2. teritorijas vertikālais plānojums;

2.2.3. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja paredzēts labiekārtot teritoriju;

3. ēkai demontējamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, 
vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, siltumapgāde, gāzes 
apgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas) un to risinājumi 
(atslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

4. darbu organizēšanas projekts.
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Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), 
un tam ir šādas sastāvdaļas:

1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs);

2. būvdarbu ģenerālplāns;

3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

4. skaidrojošs apraksts;

5. montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un 
blakus esošajām ēkām.

Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Būvdarbu 
ģenerālplānos atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās ēkas, pagaidu 
būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu 
izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas 
vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu 
inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī 
būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus.
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 Izstrādāto būvprojektu saskaņo pasūtītājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas 
nosacījumiem.

 Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, 
saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), bet Būvniecības likuma 6.1 panta 
pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros, kā arī, ja nepieciešams, būvprojekta 
ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Ja 
būvprojekts ir sagatavots un iesniegts elektroniski, nepieciešams viens eksemplārs.

 Būvvalde izvērtē izstrādāto būvprojektu atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un 
nepieciešamo tehnisko risinājumu esību, kā arī pārliecinās par normatīvajos aktos noteikto prasību 
ievērošanu.

 Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, būvvalde Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā 
termiņā izdara būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā 
vienu būvprojekta eksemplāru glabā būvvaldē.

 Ja būvvalde konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie 
saskaņojumi no trešajām personām, tā uzdod pasūtītājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos 
saskaņojumus. Izskatītā būvprojekta viens eksemplārs glabājas būvvaldē.

 Pēc būvvaldes konstatēto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti iesniedz būvprojektu izvērtēšanai būvvaldē 
būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā.

 Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas pasūtītājs iesniedz būvvaldē būvdarbu 
uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.
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 Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama 
un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

 Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī 
darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu 
dalībnieku saskaņotu darbību.

 Būvdarbu veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu 
nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu detalizētāku rasējumu izstrādi, viņš 
ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un 
tie saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju.

 Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs 
veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un 
ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas paredzēti šo noteikumu 114. 
punktā minētajā darbu veikšanas projektā. Galveno būvasu nospraušanas aktu pasūtītājs 
septiņu dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz būvvaldē.

 Pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē 
to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām 
ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar 
skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.
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 Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas 
projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

 Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu 
veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas 
projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu par darbu veikšanas projektu, bet projekta 
detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

 Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai 
ēkai kopumā, atsevišķai tās daļai vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, 
būvdarbu sagatavošanas ciklam, ēkas sekcijai, laidumam, stāvam).

 Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošajām ēkām, ievēro to īpašnieku vai lietotāju noteikumus un 
situāciju būvobjektā.

 Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar 
galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas 
projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Atjaunošanas, restaurācijas 
vai pārbūves darbu veikšanas projekts saskaņojams arī ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju.

 Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto 
darbu uzsākšanas.

 Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles 
institūcijām.
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 Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju 
atbildīgie būvdarbu vadītāji. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora 
norādījumus.

 Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas 
projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

 Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par 
Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos 
vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

 Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo 
darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu 
iekārtu sākotnējo kontroli;

2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;

3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

 Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to 
izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.

 Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 
nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, 
automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot 
pieņemšanas aktu (11.,12. un 13. pielikums).
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 Ja tiek veikta būvniecības būvuzraudzība, nav pieļaujama būvdarbu 
turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav 
sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu 
pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu 
neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmāki darbi 
jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā un 
norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši 
attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.

 Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 
pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota 
iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

 Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu 
kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

 Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos autoruzraudzības 
veikšanai pieaicina būvprojekta izstrādātāju.
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 Ja būvdarbi notiek publiskā ēkā, kura vienlaikus tiek arī ekspluatēta, būvdarbu 
veikšanas laiks saskaņojams ar ēkas īpašnieku un par to informējami ēkas lietotāji.

 Ja publiskā ēkā, kura vienlaikus tiek arī ekspluatēta, ir paredzēti tādi būvdarbi, kas 
palielina vai var palielināt aprēķina slodzi uz pārsegumiem vai jumta konstrukcijām, 
kuras dēļ tās var zaudēt noturību, kā arī darba organizēšanas projektā un darbu 
veikšanas projektā ir noteikts, ka attiecīgie darbi veicami tikai tad, ja zem šiem 
pārsegumiem vai jumta konstrukcijām nenotiek telpu ekspluatācija, šādi būvdarbi 
nav atļauti, kamēr notiek attiecīgo telpu ekspluatācija. Minētie būvdarbi veicami 
tikai pēc tam, kad panākta vienošanās par šo telpu ekspluatācijas pārtraukšanu un 
ar attiecīgo telpu īpašniekiem saskaņots būvdarbu veikšanas laiks.

 Būvvalde vai var pieprasīt pēc pamatu izbūves iesniegt pamatu izpildmērījuma
plānu, ja tai rodas pamatotas šaubas, ka plānotais objekts tiek būvēts, pārsniedzot 
normatīvajos aktos noteikto attālumu no kaimiņu zemes gabala robežas (ēkas) vai 
būvniecības ieceres dokumentācijā saskaņoto attālumu, kā arī strīda gadījumā.
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 Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz:
1. aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;

2. izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas 
vai pārbūves gadījumā –, ja mainījusies situācija apvidū;

3. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – ēkām virs 25 m2.

 Paskaidrojuma rakstā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par 
saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas (izņemot sezonas ēku) vai tās daļas 
nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ir divi 
gadi.

 Ja veikta jauna būvniecība, būvvalde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 157. punktā minēto dokumentu 
saņemšanas apseko jebkuru objektu, ja veikta atjaunošana vai pārbūve, apseko publisko ēku, bet pārējos 
gadījumos apsekošanu var veikt pēc būvvaldes ieskatiem. Apsekošanas laikā būvvalde pārliecinās, vai būvdarbi 
veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un 
izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā.

 Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā, ja paskaidrojuma rakstā ir būvvaldes izdarīta atzīme.

 Ja būvvalde konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem, tā pasūtītājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

 Pēc iepriekšējā punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja 
pasūtītājs ir novērsis visus lēmumā norādītos trūkumus, būvvalde par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā.

79

Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pabeigšana
Pirmās grupas ēkas vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā



Ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Pirms ierosina pieņemt ekspluatācijā ēku 
vai tās daļu, veic:

1. ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes 
izpildmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū;

2. ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu.

 Ēku vai tās daļu, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un tai nav normatīvajos aktos 
izvirzītas obligātās higiēnas prasības, pasūtītājs var nodot ekspluatācijā arī tad, ja sanitārtehniskās 
telpas un virtuve nav aprīkotas ar attiecīgajām iekārtām un telpās (izņemot evakuācijas ceļu) nav 
veikta iekšējā apdare, izņemot šo noteikumu 184. punktā minēto gadījumu.

 Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, 
pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu 
par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem 
un normatīvo aktu prasībām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir 
nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas 
atļaujā. Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja nododamajai ēkai vai tās daļai 
normatīvajos aktos ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības.

 Ja nodod ekspluatācijā trešās grupas ēku vai tās daļu, pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma papildus 
šo noteikumu 165. punktā minētajām institūcijām 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 
atbilstoši kompetencei atzinumu sniedz šādas institūcijas:

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;

2. Veselības inspekcija – par atbilstību higiēnas prasībām.
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Ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē 
vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos –
birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus):

1. apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;

2. būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar 
vispārīgajiem būvnoteikumiem;

3. Pasūtītājs par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var pieprasīt, lai 
attiecīgās institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei (VKPI, Veselības inspekcija, VUGD);

4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;

5. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

6. būvdarbu žurnālu, kā arī nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;

8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un 
pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie 
akti par iekārtu drošību;

9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;

11. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību 
būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;

12. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

13. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku 
energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi.
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 Ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta (būvētājs savām vajadzībām būvē ēku ne augstāku par 2 
stāviem, ne vairāk par 400 m2 un būvtilpumu 2000m3), papildus iepriekšminētajiem dokumentiem 
būvvaldē iesniedz:

1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;

2. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.

 Iepriekš minēto dokumentu kopijas pasūtītājs nodod glabāšanā būvvaldes vai biroja arhīvā.

 Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde – būvvaldes būvinspektors un arhitekts, papildus 
pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, vai birojs. Būvvaldes amatpersonas 
atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā. 
Pieaicinātā būvvaldes amatpersona paraksta aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu 
ekspluatācijā.

 Būvvalde vai birojs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikto dokumentu saņemšanas 
nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu 
iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā.

 Pasūtītājs ēku vai tās daļu uzrāda būvvaldei vai birojam. Pasūtītājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā 
pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus. Būvdarbu veicēja atteikšanās piedalīties ēkas 
pieņemšanā nav pamats būvvaldei vai birojam nepieņemt ēku ekspluatācijā.

 Būvvaldes vai biroja uzdevums ir novērtēt ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties 
uz būvvaldē vai birojā iesniegtajiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un 
būvprojektam.
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 Ja ēkai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, ēkas vai tās daļas pieņemšanā piedalās būvuzraugs. 
Būvvalde vai birojs var pieaicināt piedalīties pieņemšanā būvprojekta izstrādātāju (autoruzraugu), 
ja viņš nav veicis autoruzraudzību un sniedzis atzinumu. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja 
atteikšanās piedalīties ēkas pieņemšanā nav pamats būvvaldei vai birojam nepieņemt ēku 
ekspluatācijā.

 Būvvalde vai birojs sastāda aktu par ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk –
akts) trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā 
minētajos gadījumos –četros oriģinālos eksemplāros un to paraksta. Divus eksemplārus izsniedz 
pasūtītājam, pa vienam eksemplāram glabājas būvvaldes arhīvā un Būvniecības likuma 6.1 panta 
pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – biroja arhīvā. Aktu sastāda vienā eksemplārā, ja 
dokuments ir sagatavots elektroniski.

 Aktā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par 
saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas 
ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas ir:

1. trīs gadi otrās grupas ēkām;

2. pieci gadi trešās grupas ēkām.

 Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas ēkas, 
akta 6. punktu "Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai ēkai atsevišķi.

 Būvvalde vai birojs nav tiesīgs uzsākt ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāda no 
institūcijām atzinumā sniegusi negatīvu atzinumu par ēkas nodošanu ekspluatācijā.
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 Ja ēka vai tās daļa netiek pieņemta ekspluatācijā, būvvalde vai birojs izsniedz pasūtītājam pamatotu 
lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

 Pēc iepriekšējā punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti uzaicina 
būvvaldi vai biroju un uzrāda ēku vai tās daļu.

 Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu.

 Aktu reģistrē būvvaldē vai birojā. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:
1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

3. pēdējās septiņas zīmes – ēkas teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību 
klasifikatoru.

 Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai 
būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī 
izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

 Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:
1. ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas

pusē;

2. ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas 
inženiertīkliem.
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 Pēc vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs informē būvvaldi par 
būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu vai apliecinājuma 
kartes II daļu.

 Būvvalde pēc šo augstāk minēto dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā pirmās grupas 
ēkām un 10 darbdienu laikā otrās un trešās grupas ēkām apseko publiskas ēkas vai to daļas, 
bet var apsekot dzīvojamās ēkas vai to daļas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas vai 
to daļas un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un 
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi paskaidrojuma 
rakstā vai apliecinājuma kartē.

 Ja būvvalde, veicot objekta apsekošanu, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai 
iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā pasūtītājam lēmumā 
norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

 Pēc iepriekš minētā punkta lēmuma izpildes pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja pasūtītājs 
ir novērsis lēmumā norādīto, būvvalde par to veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 
apliecinājuma kartē.
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Pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz:

1. pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos) – aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;

2. otrās vai trešās grupas ēkām:
2.1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļu;

2.2. būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

2.3. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

2.4. darbu izpildes aktu kopijas;

2.5. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja 
ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi.

 Paskaidrojuma rakstā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, 
kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas 
atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes 
atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē pirmās grupas ēkām ir 
divi gadi, bet otrās un trešās grupas ēkām – trīs gadi.

 Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu un pārliecinās, vai 
būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi apliecinājuma kartē.

 Ja būvvalde konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā pasūtītājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no 
akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus 
nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

 Pēc iepriekš minētā lēmuma izpildes pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja pasūtītājs ir novērsis 
lēmumā norādīto, būvvalde par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
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