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 MK 25.02.2014. noteikumi Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas 
noteikumi”; 

 MK 25.02.2014. noteikumi Nr.112 „Noteikumi par Eiropas 
tehnisko novērtējumu”; 

 MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus 
uzraudzības kārtība”; 

Ministru kabinetā pieņemtie MK noteikumi 
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 19.08.2014. MK sēdē pieņemti: 

 „Vispārīgie būvnoteikumi” Nr.500; 

 „Noteikumi par būvinspektoriem” Nr.499; 

 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
būvnoteikumi” Nr.501; 

 „Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu 
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” Nr.502 ; 

 

Ministru kabinetā pieņemtie MK noteikumi 
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 26.08.2014. MK sēdē pieņemta „Latvijas Būvniecības padomes 
izveidošanas un darbības kārtība” Nr.513; 

 02.09.2014. MK sēdē pieņemti: 

 „Ēku būvnoteikumi” Nr.529; 

 „Dzelzceļa būvnoteikumi” Nr.530; 

 16.09.2014. MK sēdē pieņemti: 

 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
būvnoteikumi” Nr.550; 

 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, 
atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” Nr.551; 

 

Ministru kabinetā pieņemtie MK noteikumi 
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 30.09.2014. MK sēdē izskatīti: 

 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās 
prakses uzraudzības noteikumi” (atlikts uz 07.10.2014. MK 
sēdi); 

 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju 
būvnoteikumi” Nr.573; 

 "Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā 
jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumi« 
(atlikts)  

 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (atlikts uz 07.10.2014. MK 
sēdi) 

 

Ministru kabinetā iesniegtie MK noteikumi 
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 starpinstitūciju saskaņošana: 

 

 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”; 

 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 
(11.09.2014. izslud. VSS); 

 

MK noteikumi saskaņošanas stadijā 
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 „Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi” – plānots, ka 
stāsies spēkā 2015.gadā; 

 „Noteikumi par būvkomersantu klasifikāciju” – plānots ka stāsies 
spēkā 01.01.2016. 

MK noteikumi izstrādes stadijā 
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 Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju 
pārbūvei (rekonstrukcija), atjaunošanai (renovācija), restaurācijai, 
nojaukšanai, novietošanai, ierīkošanai, lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves un konservācijai. 

(Būvniecības likuma 3.pants) 

Likuma piemērošanas joma 
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 Normatīvo aktu sagatavošana: 

Visus ar būvniecību saistītos normatīvos aktus sagatavo 
Ekonomikas ministrija. Nozaru ministrijas atbilstoši to nolikumos 
noteiktai kompetencei sniedz speciālos būvnoteikumos iekļaujamo 
informāciju. 

 Būvniecības publiskā uzraudzība un kontrole: 

-vietējā pašvaldība; 

- cita iestāde, ja tās kompetencē ir izdot būvatļauju; 

-būvniecības valsts kontroles birojs. 

 Būvizstrādājumu tirgus uzraudzība: 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
 

Iestāžu kompetence 
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 Iestādes, kas pieņem lēmumus būvniecības procesā saskaņā ar 
Būvniecības likumu: 

 Būvvalde  
(saskaņā ar Būvniecības likuma 7. un 12.pantu) 

 Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas; 
(saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta ceturto daļu) 

 Valsts būvniecības kontroles birojs 
(saskaņā ar Būvniecības likuma 6.1panta otro daļu) 

Iestāžu kompetence 
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 Būvniecības kontrole notiek izveidojot būvvaldi vai vienojoties ar 
citām pašvaldībām par kopīgas būvvaldes izveidi un nodrošinot 
būvvaldes darbībai nepieciešamos resursus, vai deleģējot citai 
pašvaldībai atsevišķu uzdevumu izpildi Valsts pārvaldes iekārtas likumā 
noteiktajā kārtībā 

Piezīme: pašvaldība neveic likumā noteiktos pienākumus attiecībā uz būvdarbu 
valsts kontroles un ekspluatācijas procesiem, kas atbilstoši šā likuma 6.1 pantā 
noteiktajam ir biroja kompetencē. 

 Būvvalde ir pašvaldības iestāde vai struktūrvienība vai vairāku 
pašvaldību izveidota iestāde. Būvvaldes funkcijas var īstenot arī 
vairākas pašvaldības struktūrvienības, no kurām katrai ir noteikta sava 
no šā likuma izrietoša kompetence 

Būvvaldes izveide, darbība 
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 Pašvaldības būvvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanas 
savienošana ar būvinspektora amata pienākumu pildīšanu ir 
atzīstama par interešu konfliktu likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē 

 

Būvvaldes amatpersonas 
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  Nozaru ministrijas vai šo ministriju padotības iestādes atbilstoši 
to nolikumos noteiktajai kompetencei normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, 
pildot šā likuma 12.panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.1, 5.2, 6., 7., 9. un 
10.punktā noteiktās būvvaldes funkcijas, piemēro likumā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas un strīdu izskatīšanas termiņus, kā arī 
nodrošina šā likuma 14.pantā noteikto būvniecības ieceres 
paziņošanas un apspriešanas kārtību un informācijas pieejamību 
būvniecības informācijas sistēmā 

Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas 
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Būvniecības valsts kontroles birojs 

Birojs nodrošina: 
Būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli 

un pieņemšanu ekspluatācijā: 
 tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās 
paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem 
(turpmāk — publiska ēka), 
 būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma "Par 
ietekmes uz vidi novērtēšanu" 4.panta pirmās daļas 1.punktam 
piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, 
 jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres 
iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 
1,5 miljoni euro vai lielāka; 

Nodrošina publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību. 



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA 
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 

 

 

1. Ieceres stadija 
2. Būvatļaujas 

izdošanas stadija 

3. Būvdarbu 

stadija 

4. Nodošanas 

ekspluatācijā 

stadija 

nē nē Jā Jā 

Būvniecības procesa posmi 
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Lēmumu pieņemšanas termiņi 

 Būvatļaujas izdošana/atteikums izdot būvatļauju – 1 mēnesis; 

 Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai 
atteikums izdarīt atzīmi – 14 dienu laikā; 

 Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres 
paskaidrojuma rakstā, vai atteikums izdarīt atzīmi – 7 dienu laikā; 

 Par izmaiņu atļauju būvprojektā, kā arī par izmaiņām būvatļaujā 
gadījumos, kad mainās būvatļaujas adresāts, būvdarbu vadītājs, 
būvuzraugs vai autoruzraugs - 14 dienu laikā. 
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Teritorijas plānošanas 
procesā 

Ietekmes uz vidi 
novērtēšanas procesā 

Būves apspriešana 
Būvniecības likumā 
noteiktos gadījumos 

Pēc 01.10.2014.  
Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesā 

(objektiem, kas var būtiski ietekmēt vidi piem. cūku vai 
mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksiem)  

Pēc 01.10.2014.  

Teritorijas plānošanas procesā 
t.sk. par detālplānojumu  

 

Pēc 01.10.2014.  
Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta 
objekta, kurš var radīt smaku, troksni, vibrāciju vai cita 

veida piesārņojumu, bet nav nepieciešams IVN, 
būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku 

apspriešanu. 

Sabiedriskā (publiskā) apspriešana, 
būvniecības saskaņojums 
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Būvatļauja  

 

 Būvatļauja – administratīvs akts ar nosacījumiem projektēšanai 
un būvdarbiem; (būvdarbus var uzsākt pēc nosacījumu izpildes un 
tad, kad administratīvais akts kļuvis neapstrīdams). 

 

 Dokuments, ar kuru tiek izlemts jautājums par atļauju būvēt!  

 
 

Piezīme: būvniecības ieceres akceptēšanai tiek pieņemts viens lēmums (iepriekš 
tie bija trīs – plānošanas un arhitektūras uzdevums, lēmums par būvprojekta 
akceptu, lēmums par būvatļauju). 
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Būvdarbu žurnāls

Būvprojekta 

saskaņošana

Būvprojekta 

ekspertīze

Akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā
Būvdarbi

Būvdarbu 

organizēšanas 

projekts

Būvētāja 

civiltiesiskās 

atbildības obligātās 

apdrošināšanas 

Darbu veikšanas 

projekts

Būvniecības 

iesniegums - 

uzskaites 

karte

Tehniskie un 

īpašie noteikumi
Pašvaldības 

teritorijas 

plānojums un 

detālplānojums 

(arī attiecīgie 

apbūves 

noteikumi)

Publiskā 

apsprieša

Atzinumi par būves 

gatavību ekspluatācijai

Būvdarbu vadītāja 

saistību raksts

Līgums par 

autoruzraudzību un 

autoruzraudzības 

žurnāls

Plānošanas un 

arhitektūras 

uzdevums

Zemes īpašuma vai 

lietošanas tiesību 

un apbūves tiesību 

apliecinošs 

dokuments

Būvuzrauga saistību 

raksts

Skiču projekta 

saskaņošana

Skiču 

projekts

Būvprojekta 

akcepts
Būvatļauja

Segto darbu pieņemšanas 

akts

Nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas akts

Būves inventerizācijas 

lieta

Tehniskais 

projekts

Būvniecības process  



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA 
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 

 

 

Tehniskie un 

īpašie 

noteikumi

Būvprojekts

Zemes īpašuma 

vai lietošanas 

tiesību un 

apbūves tiesību 

apliecinošs 

dokuments

Akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā
Būvdarbi

Būvdarbu 

organizēšanas 

projekts

būvdarbu 

nosacījumu  

izpilde
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Darbu veikšanas 

projekts

projektēšanas 

nosacījumu 

izpilde (atzīme)

Līgums par 

autoruzraudzību un 

autoruzraudzības 

žurnāls

Atzinumi par būves 

gatavību ekspluatācijai

Būvdarbu žurnāls, 

Būvētāja civiltiesiskās 

atbildības obligātās 

apdrošināšanas 

polise, Būvdarbu 

vadītāja saistību 

raksts, Būvuzrauga 

saistību raksts

Būvatļauja ar 

nosacījumiem 

projektēšanai un 

būvdarbiem

Skiču 

projekts/vienkāršo

ta dokumentācija

Būvniecības 

ieceres 

iesniegums un citi 

dokumenti

Segto darbu pieņemšanas 

akts

Nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas akts

Būves kadastra lieta

Būvniecības process pēc 01.10.2014. 
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Būvatļaujas paziņošana sabiedrībai 
(būvvaldes kompetence) 

 Par pieņemto lēmumu pašvaldības noteikta institūcija vai 
amatpersona paziņo sabiedrībai, publicējot paziņojumu pašvaldības 
mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā triju darba 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.  

 Ja informācija par lēmumu par būvatļauju publicēta likumā 
noteiktā kārtībā, šis lēmums attiecībā uz citām personām uzskatāms 
par paziņotu ar brīdi, kad tas stājies spēkā. 

(Dokumenta publiska paziņošana sabiedrībai atbilstoši 

Paziņošanas likuma 11.panta trešajai daļai.) 
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Sabiedrības informēšana par saņemto 
būvatļauju (pasūtītāja kompetence) 

Pasūtītājs paziņo par saņemto būvatļauju piecu dienu laikā 
sabiedrībai, izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta 
būvniecība. 

 

Pasūtītājs var  individuāli rakstveidā informēt tos nekustamo 
īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas 
ar zemes gabalu, kurā atļauta būvniecība. 

Paziņošanas pasākumiem ir informatīvs raksturs. 

Augstāka iestāde vai tiesa var atjaunot procesuālo termiņu 
būvatļaujas apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai, ja tā konstatē, ka 
sabiedrības informēšana par izsniegto būvatļauju bijusi acīmredzami 
nepietiekama. 
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Būvatļaujas izpildes uzsākšana 

 Pēc būvatļaujas izdošanas adresāts var uzsākt tajā ietverto 
nosacījumu izpildi, nodrošinot būvprojekta izstrādi t.sk. Pasūtītājs var 
turpināt projektēšanas darbus arī tad, ja būvatļauja ir apstrīdēta.  
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Būvatļaujas apstrīdēšanas termiņi 

 Būvatļauju var apstrīdēt vai pārsūdzēt mēneša laikā, no 
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 

(Būvatļauja stājas spēkā ar brīdi, kad tā paziņota adresātam). 

Sabiedrība minēto termiņu uzzina no publikācijas pašvaldības 
mājas lapā, kur norāda (…) būvatļaujas vai atteikuma izsniegt 
būvatļauju spēkā stāšanās dienu. Šī publikācija ir darbība ar tiesisku 
nozīmi – t.i. nenoteiktam personu lokam tiek paziņots par 
dokumentu).  
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Strīdu izskatīšanas termiņi 

 Kopējais laiks, kurā būvniecības procesā izdota administratīvā 
akta apstrīdēšanas iesniegums tiek izskatīts iestādē, nedrīkst būt 
ilgāks par diviem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 Personai ir pienākums iesniegumā par administratīvā akta 
apstrīdēšanu vai pieteikumā par administratīvā akta pārsūdzēšanu 
pamatot administratīvā akta prettiesiskumu. 
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Atzīmju izdarīšanas termiņi būvatļaujā 

 Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas 
nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei 
iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. 
Atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma 
rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā būvvalde izdara piecu 
darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas 
apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. 
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Izmaiņas būvniecības iecerē 

 Persona, kurai ir izdota būvatļauja, var lūgt atļaut veikt izmaiņas 
būvprojektā attiecībā uz: 

 1) būves novietojumu, ja tās pamatotas ar institūciju izdotajiem 
tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neskar trešo personu 
tiesības; 

 2) ēkas būvapjomu, ja netiek skartas trešo personu tiesības un 
izmaiņas ir saistītas ar būvizstrādājumu specifikāciju būvprojektā, 
ēkas konstrukciju, izolācijas un apdares materiāliem vai 
inženiertehniskiem risinājumiem un nerada smaku, troksni, vibrāciju 
vai cita veida piesārņojumu; 

 3) ēkas fasādes risinājumu, ja izmaiņas neskar trešo personu 
tiesības 
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Citu būvdarbu izpildes uzsākšana 

 Būvdarbus var uzsākt pēc paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 
kartē noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.  

(atzīme jāizdara  piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei 
iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi). 
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Vispārīgi nosacījumi 

Būvvalde norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un 
nosaka obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku (gadījumos, kad 
būvei nepieciešama būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, 
izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus). 

Būvinspektoram, veicot būvniecības kontroli, ir tiesības apskatīt un 
pārbaudīt būvi un būvlaukumu būvdarbu laikā.  

Pirms būvvalde izdod būvatļauju, būvinspektors veic paredzētās 
būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas 
būvniecības neesamību. 

Pēc būvdarbu uzsākšanas būvinspektors kontrolē būvniecības 
procesu, apsekojot atbilstoši būvuzraudzības plānam būvdarbu 
veikšanas vietu. 

 

 

 

 

Būvniecības kontrole 
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Veicot būvdarbu kontroli, būvinspektori atbilstoši to iestāžu kompetencei, 
kurās viņi nodarbināti: 

pārbauda būvdarbu uzsākšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām (1) 

pārbauda būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu 
prasībām (2) 

pārliecinās par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas 
esamību būvlaukumā un par konstatētajiem trūkumiem informē 
būvizstrādājumu tirgu uzraugošo iestādi (3) 

pārliecinās par vides aizsardzības prasību ievērošanu būvlaukumā un par 
konstatētajiem trūkumiem informē institūcijas, kuras veic vides valsts 
kontroli (4) 

pārliecinās, vai tiek veikta autoruzraudzība vai būvuzraudzība gadījumos, 
kad attiecīgās uzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, un vai tiek 
ievērots būvuzraudzības plāns. 
 

Būvniecības kontrole 
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Būvinspektors aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, ja: 

1) konstatē patvaļīgu būvniecību  

Būvvalde pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

 par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta 
būvniecību attiecīgajā teritorijā nepieļauj normatīvie akti vai 
būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, 
kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta 

 par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu 
normatīvo aktu prasību izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas 
būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, — arī pēc 
kaitējuma novēršanas vides un dabas aizsardzību regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Būvniecības kontrole (1) 
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Būvinspektors aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu atzinumu, ja 

2) konstatē atkāpes no būvvaldei iesniegtā būvprojekta 

 

Būvvalde var pieņemt lēmumu par atļauju turpināt būvdarbus un 
iespēju mainīt būvatļaujas nosacījumus, ja būvdarbu laikā veiktas 
izmaiņas būves lietošanas veidā vai izmaiņas ēkas fasādes 
risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā veiktas bez atļaujas. 

 

Būvniecības kontrole (2) 
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 Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas 

 Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti pirms tam, kad būvatļaujā, 
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par 
attiecīgo nosacījumu izpildi  

 Būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu 
prasībām  

 Būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja 
tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

 Būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam 
lietošanas veidam 

 

Patvaļīga būvniecība 
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Būvinspektors ir tiesīgs apturēt būvdarbus un uzrakstīt attiecīgu atzinumu, 
ja būvlaukumā konstatē par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas 
dokumentācijas neesamību 

Būvvalde var pieņemt lēmumu par atļauju turpināt būvdarbus pēc tam, kad 
no institūcijas, kas veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību un kontroli, 
saņemta informācija par trūkumu novēršanu, bet gadījumos, kad būvvalde 
uzdevusi izvērtēt būvizstrādājuma neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei 
izvirzītām prasībām, — arī izvērtējums. 

 

Būvniecības kontrole (3)  
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Būvinspektors ir tiesīgs apturēt būvdarbus un uzrakstīt attiecīgu 
atzinumu, ja būvlaukumā konstatē būvlaukumā konstatē atkāpes no 
vides prasībām, kas radījušas vai var radīt bīstamību vai būtisku 
kaitējumu  

Būvvalde var pieņemt lēmumu par atļauju turpināt būvdarbus pēc 
tam, kad no institūcijas, kas veic vides valsts kontroli, saņemta 
informācija par konstatēto trūkumu novēršanu. 

 

Būvniecības kontrole (4)  
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Veicot būvobjektu pārbaudi, būvinspektors pārliecinās, ka: 

būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja un pirms to uzsākšanas 
ir izpildīti būvatļaujas nosacījumi vai pirms būvdarbu veikšanas 
būvvaldē ir akceptēta apliecinājuma karte vai paskaidrojuma 
raksts, bet gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti, arī būvdarbu 
uzsākšanai ir iesniegti un reģistrēti nepieciešamie dokumenti 

būvdarbi notiek bez atkāpēm no būvatļaujas nosacījumiem, 
no akceptētās apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta 
nosacījumiem un ievērojot būvniecību reglamentējošos 
normatīvos aktus 

būvlaukumā atrodas būvdarbu veikšanai nepieciešamā 
dokumentācija, tai skaitā būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša 
dokumentācija 

 

Būvniecības kontrole 
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apsekot būvobjektu vai ekspluatācijā pieņemtu būvi, lai konstatētu 
iespējamu patvaļīgu būvniecību vai būves ekspluatāciju neatbilstoši 
tās lietošanas veidam 

ierosināt Būvniecības valsts kontroles birojam vai būvvaldei būves 
ekspluatācijas apturēšanu, ja tiek konstatēta patvaļīga ekspluatācija 
vai arī ekspluatācija neatbilst būvatļaujā paredzētajam būves 
lietošanas veidam 

pieprasīt no būvniecības dalībniekiem jebkuru būvobjekta 
dokumentāciju, t.sk.būvprojektu 

būvdarbu laikā lūgt atbrīvot telpas, padarot tās pieejamas, un atsegt 
būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja 
konstatētas nedrošuma pazīmes 

apturēt būvdarbus, ja būvlaukumā nav būvdarbu vadītāja. 

 

Būvinspektora tiesības 
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 Būvinspektoram, uzrādot darba apliecību un augstākas 
amatpersonas pilnvarojumu, ir tiesības apmeklēt fiziskajām un 
juridiskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās būves 
un atsevišķas telpas, lai kontrolētu ekspluatācijas atbilstību 
normatīvajiem aktiem, tai skaitā patvaļīgas būvniecības 
esamību un būves drošumu.  

 Būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves 
drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, kuras laikā fiksē un 
novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu. Apskates 
rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto 
būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei.  
 

 

Ekspluatācijā nodotu būvju uzraudzība 
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 Trešās grupas publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību 
nodrošina Būvniecības valsts kontroles birojā nodarbināts 
būvinspektors.  

Ja fiziskās vai juridiskās personas nenodrošina būvinspektoram tiesības 
apskatīt un pārbaudīt būves un atsevišķas telpas, šādās būvēs un 
atsevišķās telpās var iekļūt, izmantojot aizvietotājizpildi un fizisku spēku 
saskaņā ar rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu, kas pieņemts, 
pamatojoties uz būvvaldes, biroja vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes 
funkcijas, pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem. Ja šādās būvēs 
un telpās nepieciešams iekļūt, lietojot fizisku spēku, to veic likumā 
noteiktajā kārtībā.  

Fiziskās un juridiskās personas, kuras kavē būvinspektora tiesību 
īstenošanu, saucamas pie likumā noteiktās atbildības. 

 

Ekspluatācijā nodotu būvju uzraudzība 
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Biroja būvinspektoram, izskatot iesniegumus un sūdzības par 
būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai 
arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību, vai 
būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai 
videi, ir tiesības apskatīt jebkuru objektu un veikt situācijas 
fiksēšanu, bet gadījumos, kad apsekojamās būves uzraudzība ir 
biroja kompetencē, arī sastādīt atzinumu. 

 Ja attiecīgās būves uzraudzība nav biroja kompetencē, 
informāciju un materiālus par apskati birojs nosūta būvvaldei 
vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, tālākai rīcībai. 

 

 

 

Būvniecības valsts kontroles biroja, 
būvvaldes un institūcijas, kura pilda 

būvvaldes funkcijas, SADARBĪBA 
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 Saņemot biroja sniegto informāciju un materiālus par būves 
apskati, būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 
veic Būvniecības likumā noteiktos būvniecības kontroles vai 
ekspluatācijā pieņemtu būvju būvuzraudzības pasākumus. 

 Sadarbības ietvaros būvvaldes būvinspektoram ir tiesības 
apskatīt būvdarbu laikā arī tādu būvi un būvlaukumu, kuru 
uzraudzība ir biroja vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes 
funkcijas, kompetencē, un sniegt par to informāciju, atbilstoši 
kompetencei, birojam vai institūcijai, kura pilda būvvaldes 
funkcijas, tālākai rīcībai. 

 

Būvniecības valsts kontroles biroja, 
būvvaldes un institūcijas, kura pilda 

būvvaldes funkcijas, SADARBĪBA 



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA 
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 

 

 

42 

 Institūcijai, kuras kompetencē ir attiecīgās būves būvniecības 
vai ekspluatācijas kontrole, ir pienākums ne vēlāk kā divu darba 
dienu laikā pēc citas institūcijas būvinspektora apskates 
dokumentu saņemšanas, apsekot attiecīgo būvlaukumu vai 
būvi. 

 Ja būvdarbu kontroli veic birojs, būvvaldei vai institūcijai, kura 
pilda būvvaldes funkcijas, ir jāinformē attiecīgā institūcija, ka 
saņemts iesniegums par izmaiņu veikšanu, kā arī jāiesniedz 
birojā izmainītās būvprojekta daļas un sadaļas, ja būvdarbu 
laikā pasūtītājs ir saskaņojis izmaiņas būvprojektā.  

  

Būvniecības valsts kontroles biroja, 
būvvaldes un institūcijas, kura pilda 

būvvaldes funkcijas, SADARBĪBA 
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 Būvvaldei vai citai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, 
pieņemot lēmumu par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, 
jāpaziņo birojam par piedalīšanos būves pieņemšanā 
ekspluatācijā. 

 Birojs vai cita institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 
informē būvvaldi par plānoto būves pieņemšanu ekspluatācijā 
5 dienas pirms būves pieņemšanas, ja būvvalde paziņojusi, ka 
vēlas piedalīties pieņemšanā ekspluatācijā. 

 

 

Būvniecības valsts kontroles biroja, 
būvvaldes un institūcijas, kura pilda 

būvvaldes funkcijas, SADARBĪBA 
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Biroja būvinspektori nodrošina būvdarbu valsts kontroli un būvju 
pieņemšanu ekspluatācijā šādos gadījumos: 

 jaunu publisku ēku būvniecības un ekspluatācijā nodotu 
publisku ēku  pārbūves gadījumos 

 būvju, kuru būvniecībai atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi 
novērtēšanu” piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra būvniecības gadījumos 

 jaunu būvju būvniecības vai ekspluatācijā nodotu būvju pārbūves 
gadījumos, ja ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, un publisku 
būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni euro vai lielāka 

 nodrošināt publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību. 

 

 
 

Būvniecības valsts kontroles biroja 
 būvinspektoru darbība 
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Ēku būvniecības process 
 Būvniecības veids Dokumenta veids pielikums 

I grupas 

ēkas 

Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Novietošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Atjaunošana Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Restaurācija Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņa  Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Restaurācija (kultūras piemineklis) Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Nojaukšana Paskaidrojuma raksts  2.pielikums 

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums 

Publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana  Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos) Paskaidrojuma raksts 1.pielikums 

Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums 

II grupas 

ēkas 

Jauna būvniecība Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Novietošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Restaurācija Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Atjaunošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Pārbūve Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) Paskaidrojuma raksts  2.pielikums 

Nojaukšana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums 

Vienkāršota atjaunošana Apliecinājuma karte 5.pielikums 

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana  Ēkas fasādes apliecinājuma karte  6.pielikums 

Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums 

III 

grupas 

ēkas 

Jauna būvniecība Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Novietošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Restaurācija Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Atjaunošana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Pārbūve Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Nojaukšana Iesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā  4.pielikums, 8.pielikums 

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves Paskaidrojuma raksts 3.pielikums 

Vienkāršota atjaunošana Apliecinājuma karte 5.pielikums 

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana  Ēkas fasādes apliecinājuma karte  6.pielikums 

Konservācija Paskaidrojuma raksts 7.pielikums 
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Ēku būvniecības process 

Paskaidrojuma raksts (PR) (1.pielikums) 
           I.grupas ēkas   -  1) jauna būvniecība, 2) novietošana, 3) atjaunošana, 4) restaurācija (nav kultūras piemineklis), 5) pārbūve, 6) vienkāršota atjaunošana , 7) ēkas 

fasādes vienkāršota atjaunošana 
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Ēku būvniecības process 
Paskaidrojuma raksts (PR) (ēkas nojaukšanai)  (2.pielikums) 

             I.grupas ēkas  nojaukšana, 

             II.grupas ēkas nojaukšanai, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti 
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7 d.  

7 d.  



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA 
MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 

 

 

48 

Ēku būvniecības process 

Paskaidrojuma raksts (PR)  (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves   (3.pielikums) 

              I., II., III.grupas ēkas vai telpu ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Pārbaude - iesniegto 
dokumentu  

Atzīme  
paskaidrojuma 
rakstā par 
ieceres 
akceptu 
 

Lēmums par 

atteikšanos 

akceptēt ieceri 
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 (iecere) 
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7 d.  

7 d.  

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. 
 

Būvprojekta izstrādātājs  
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Ēku būvniecības process 

Veic atzīmi 
būvatļaujā par 
projektēšanas 
nosacījumu 
izpildi  

 
Akts  par ēkas 
pieņemšanu 
ekspluatācijā 

 

Projekt
ēšanas 
nosacīj
umu 
izpilde 
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ū

v
v
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e
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v
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e
 

Veic atzīmi 
būvatļaujā par 
būvdarbu 
uzsākšanas 
nosacījumu 
izpildi  
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ū

v
v
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e
 

Būvinspektors 
veic 

paredzētās 
būvvietas 
pārbaudi 

Būvinspektors 
veic būvdarbu 

kontroli 
atbilstoši 

būvuzraudzīb
as plānam 

Būvinspektors 
veic būvdarbu 

kontroli 
atbilstoši 

būvuzraudzīb
as plānam 

Būvatļauja + (4.pielikums) 
          I.grupas ēkas – 1)  restaurācija (kultūras piemineklis), 2) pārbūve (pārsniedzot max  apjomus), lietošanas veida maiņa      

          II., III.grupas ēkas   -  1) jauna būvniecība, 2) novietošana, 3) atjaunošana, 4) restaurācija, 5) pārbūve, 6) nojaukšana  
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Iesniegums  
+ ēku  
būvnotei 
kumos 
noteiktie 
dokumenti  

Būvatļauja 
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Būvprojekta izstrādātājs   
 

Būvdarbi 

Apliecinājums 
par ēkas 
gatavību 
ekspluatācijai  

30 d.  

14 d. 

Būvdarbu 
uzsākša- 
nas 
nosacījum
u izpilde 

15d.d.

Uzdod novērst 

trūkumus  

Ietekmes uz vidi 
novērtējums 

Lēmums par 

atteikumu pieņemt 

būvi ekspluatācijā 

Detālplānojums 

Būvniecības 
ieceres publiskā 
apspriešana 

5d.d. 

Lēmums par 
atteikšanos 
izdot būvatļauju 

Lēmums par 
būvniecības 
ieceres publiskas 
apspriešanas 
rīkošanu 

30 d.  

30 d.  

15d.d.

Pašvaldība  
mājaslapā 

informē par 
pieņemtajie

m lēmumiem 

Pašvaldība  
mājaslapā 

informē par 
saņemtajiem 
būvniecības 

iesniegumiem 

 

3d.d

3d.d
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Ēku būvniecības process 

Apliecinājuma karte (AK)   (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu)    (5.pielikums) 

              II., III.grupas ēkas vienkāršota atjaunošana 

 
 

  

 

 

 

 

 

Pārbaude - iesniegto 
dokumentu  

Atzīme  
Apliecinājuma 
kartē par 
ieceres 
akceptu 
 

Lēmums par 

atteikšanos 

akceptēt ieceri 

Atzīme apliecinājuma 

kartē par būvdarbu 

pabeigšanu 

AK 
I daļa 
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Lēmums par 
konstatētajām atkāpēm 
no akceptētās ieceres  

Pārbaude –objekta apsekošana: 
- publiskā funkcija – apsekojums obligāts; 
- cita funkcija – var apsekot 

 

AK 
II daļa 
(būvdarbu 
pabeigšana) 

Būvdarbi 
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Būvprojekta izstrādātājs  
 

5 d.d.  

5 d.d. 

5 d.d.  

14 d.  

14 d.  
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Ēku būvniecības process 
Apliecinājuma karte (AK)   ēkas fasādes apliecinājuma karte  (6.pielikums) 

            II., III.grupas ēkas  vienkāršota fasādes atjaunošana 

 

 

  

 

 

 

 

 

Atzīme Apliecinājuma 

kartē par būvdarbu 

pabeigšanu 

Atzīme  
Apliecinājuma 
kartē par 
ieceres 
akceptu 
 

AK   
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(būvdarbu 
pabeigšana) 
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Būvdarbi 

Pārbaude – iesniegto dokumentu 
un objekta apsekošana 

 
AK   
I daļa 
(iecere) 
 Lēmums par 

konstatētajām atkāpēm 
no akceptētās ieceres  Lēmums par 

atteikšanos 

akceptēt ieceri 

Pārbaude - iesniegto 
dokumentu  

AK   
 (būvdarbu 
uzsākšanas 
nosacījumi) 

Atzīme Apliecinājuma kartē 

par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi  

Pārbaude – 
iesniegto  
dokumentu 

5 d.d.  

5 d.d.  

5 d.d.  

14 d.  

14 d.  
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Ēku būvniecības process 

Paskaidrojuma raksts (PR)  ēkas konservācijai (7.pielikums) 
            I., II., III. grupas ēkas   konservācija (ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas ēkas konservāciju) 
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Pārbaude – iesniegto dokumentu 
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7 d.  

5 d.d

5 d.d
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 Būvniecības ierosinātājam pamatojoties uz izsniegto plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu (PAU) ir tiesības turpināt uzsākto 
būvniecības procesu (izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu)  

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam regulējumam ir atļauts šādu 
dokumentu derīguma termiņa laikā: 

 plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU derīguma termiņš - 
2 vai 4 gadi) 

 tehniskā projekta (akceptēta tehniskā projekta, izvērstā skiču 
projekta, nulles cikla tehniskā projekta derīguma termiņš - 2 
gadi) 

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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Būvatļaujas izdošanu atsaka, ja: 

 beidzies plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU), tehniskā 
projekta derīguma termiņš  

 iesniegta ir būvniecības iesniegums –uzskaites karte un būvvalde 
līdz 01.10.2014. nav izsniegusi plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu (PAU) 

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir 
izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) - 

                       ierosinātājs  iesniedz: 
 iesniegumu 

 atbilstošās grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus 

                         būvvalde izdod būvatļauju: 
 projektēšanas nosacījumos norāda plānošanas un arhitektūras uzdevumā 

(PAU) noteiktās prasības 

 norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus 

 

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniedz  

1) skiču projektu, izvērsto skiču projektu (PAU derīguma termiņa laikā) - 

              būvvalde izdod būvatļauju: 
 projektēšanas nosacījumos norāda plānošanas un arhitektūras uzdevumā 

(PAU) noteiktās prasības 

 norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus 

2) tehnisko projektu -  

                      būvvalde izdod būvatļauju:  
 projektēšanas nosacījumus norāda kā izpildītus 

 norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus 

   

 

 

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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 Ja līdz  01.10.2014. ir izsniegta būvatļauja, kurā ir norādīts 
maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, saņemt būvatļauju 
ar nosacījumiem nav nepieciešams 

 Būvvalde pagarina būvatļaujas derīguma termiņu līdz 
laikam, kas nepārsniedz būvatļaujā norādīto maksimālo 
būvdarbu veikšanas ilgumu (5 vai 8 gadi) 

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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Ja līdz  01.10.2014. ir izsniegta būvatļauja, kurā nav norādīts 
maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums un nepieciešams pagarināt 
vai atjaunot būvatļaujas derīguma termiņu,  

būvvalde izdod būvatļauju:  
 atzīmējot projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumus kā izpildītus   

 norādot maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu no šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienas 

Vispārīgie būvnoteikumi noslēguma jautājumi 
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30 dienas

2 vai 4 gadi (VBN)

speciālajos būvnoteikumos 

noteiktais termiņš

5 vai 8 gadi (VBN)

14 dienas

Jaunais būvniecības process (izpildes termiņi)

Būvdarbi

Būvdarbu 

uzsākšanas 

nosacījumu 

izpildeB
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Būvprojekts 

minimālā 

sastāvā

Projektēšanas 

nosacījumu 

izpilde
Apliecinājums 

par būves 

gatavību 

ekspluatācijai

Akts par 

būves 

pieņemšanu 

ekspluatācijā

Būvatļauja
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