
BŪVNIECĪBAS 
PROCESS



Būvniecības procesu iedala:

� Iecere par būvniecību
� Būvprojektēšana
� Būvdarbi
� Būvdarbu pieņemšana



BŪVPROJEKTĒŠANA



Būvniecības iesniegums – uzskaites karte

� Dokuments, kurā iesnieguma formā Būvvaldei tiek 
sniegta informāciaja par būvi (adrese, nosaukums), 
zemes gabalu (kadastra apzīmējums, platība), zemes 
gabala īpašnieku vai lietotāju (juridiska vai fiziska 
persona, reģistrācijas Nr., personas kods, adrese, 
tālruņa Nr.)

� 35. Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma 
- uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās 
būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir 
izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un 
izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu 
(2.pielikums) vai būves nojaukšanas uzdevumu 
(2.1pielikums) vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu, 
vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās 
apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saskaņā ar 
Būvniecības likuma 12.pantu.



� 37. Ja netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, 
būvniecības iesniegums– uzskaites karte nav 
nepieciešama šādos gadījumos:

� 37.1. tiek īstenots interjera projekts, neskarot nesošās 
būvkonstrukcijas;

� 37.3. tiek veikta vienkāršota rekonstrukcija - būves vai 
tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez 
pārbūves

� 37.2. tiek veikta vienkāršota renovācija - būves vai tās 
daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, 
ēkas fasādi (izņemot fasādes apdares renovāciju un logu 
nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta 
siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu), koplietošanas 
telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas;
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� 37.2 Būvniecības iesniegums–uzskaites karte un būvatļauja nav 
nepieciešama, veicot ēkas (kas nav valsts aizsargājamais kultūras 
piemineklis) fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot 
to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu. 
Pasūtītājs šo noteikumu 3.2.1 apakšnodaļā noteiktajā kārtībā 
aizpilda ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti 
(2.2 pielikums) un papildus šo noteikumu 40.2 punktā minētajiem 
dokumentiem iesniedz būvvaldē: 

� 37.2.1. atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu fasādes krāsu 
risinājumu (krāsu pasi) un galvenos konstruktīvos mezglus 

� 37.2.2. būvdarbu organizācijas shēmu; 
� 37.2.3. uzsākot ēkas fasādes siltināšanas būvdarbus, –

apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība, –
līguma kopiju par būvuzraudzību, kā arī būvuzrauga un atbildīgā 
būvdarbu vadītāja saistību rakstus.



� Vienkāršotā renovācija vai vienkāršotā  rekonstrukcija,

40.2 Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas 
ierosinātājs būvvaldē iesniedz: 

40.21. apliecinājuma karti; 

40.22. paskaidrojuma rakstu; 

40.23. atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar 
tehnisko rādītāju eksplikāciju; 

40.24. būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas 
lietas kopiju; 

40.25. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas; 

40.26. mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu 
pievadi; 



40.27. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja 
vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta 
valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības 
zonā esošā būvē. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas atļauja kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku 
vienkāršotai rekonstrukcijai un vienkāršotai renovācijai nav 
nepieciešama, ja attiecīgās pašvaldības būvvalde ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju ir saskaņojusi un ievēro 
vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu
un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas 
principus

Apliecinājuma karte – (10. pielikums) tiek norādīta informācija 
par objektu, īpašnieku, paredzēto darbu veids (vienkāršotā 
renovācija vai rekonstrukcija), informācija par esošo un 
paredzamo būves vai telpu lietošanas mērķi, atbildīgais 
projektētājs, arhitekts, būvinženieris un to apliecinājums, 
ieceres ierosinātāja apliecinājums, būvvaldes informācija.



Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte – (2.2. 
pielikums) sastāv no četrām daļām:

1. Vispārīgā daļa - tiek norādīta informācija par objektu, īpašnieku, 
īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2. I daļa – Ieceres dokumentācija – tiek norādīts paredzamo darbu 
veids (fasādes apdares renovācija, siltināšana, jumta siltināšana, 
seguma nomaiņa, logu nomiņa), atbildīgais projektētājs, 
arhitekts, būvinženieris un to apliecinājums, ieceres ierosinātāja 
apliecinājums, būvvaldes lēmums.

3. II daļa – Būvdarbi – tiek norādīta informācija par būvnieku un 
pievienoti sekojoši dokumenti –

Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija,
Būvuzraudzības līguma kopija normatīvā noteiktos gadījumos,
Būvuzrauga saistībraksts,
Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistībraksts.
4. III daļa – Būvdarbu pabeigšana – tiek norādīta pasūtītāja 

informācija par būvdarbu pabeigšanu un pievienoti segto darbu 
pieņemšanas akti un parakstīts akts par darbu izpildi.
Būvdarbu pabeigšanu pārbauda būvvalde.



� 40.5 Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas 
rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši 
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un 
attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

� 40.6 Atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas 
konstrukciju noturību, koplietošanas 
inženierkomunikāciju netraucētu funkcionēšanu, 
atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un 
normatīvajiem aktiem, kā arī par trešo personu īpašuma 
tiesību ievērošanu. Atbildīgais projektētājs var papildus 
pieaicināt citus būvniecības speciālistus, kuri paraksta 
apliecinājuma karti.

� 40.7 Vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas 
renovācijas ierosinātājs atbild par ieceres īstenošanu 
atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai 
vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai.



� Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, 
rekonstrukcija vai renovācija ,
40.8 Attiecīgo sadales tīklu īpašnieks izsniedz tehniskos noteikumus
inženiertīklu pievada un iekšējo inženiertīklu izbūves, 
rekonstrukcijas vai renovācijas ierosinātājam (turpmāk - inženiertīklu 
izbūves ierosinātājs): 

40.8 1. inženiertīklu pievada izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai; 

40.8 2. iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, ja 
tas noteikts normatīvajā aktā.
40.9 Inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar projektētāju par
tehniskās shēmas izstrādi (trijos eksemplāros) saskaņā ar tehnisko 
noteikumu un normatīvo aktu prasībām.
40.10 Tehniskajai shēmai ir šādas daļas: 

40.101. īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas; 

40.102. dokumenti un materiāli saskaņā ar tehniskajiem 
noteikumiem; 

40.103. paskaidrojuma raksts, kam nepieciešamības gadījumā 
pievienojami aprēķini



40.104. projektētāja parakstīts: 

40.104.1. inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums mērogā M 
1:250 - M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā; 

40.104.2. iekšējo inženiertīklu izvietojums būves inventarizācijas 
plānā.
40.11 Projektētājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves 
ierosinātāju, attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku un, ja 
nepieciešams, ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām 
personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.



Ieguvumi un trūkumi veicot vienkāršoto 
renovāciju vai vienkāršoto rekonstrukciju.

� Īsāks laiks, kas nepieciešams 
būvprojektēšanas sagatavošanai un 
projektēšanai,

� Īsāka saskaņošanas procedūra,
� Nav nepieciešama būvatļauja,
� Vienkāršāka nodošanas procedūra



Ieguvumi un trūkumi veicot vienkāršoto 
renovāciju vai vienkāršoto rekonstrukciju.

� Nepietiekama projekta detalizāciaja,
� Nav projekta dokumentācijas ekspertīze,
� Netiek veikta autoruzraudzība,
� Objekts nav jānodod ekspluatācijā.



Plānošanas un arhitektūras uzdevums

� Pielikums Nr. 2 – būvvaldes izsniegts uzdevums, kurā tiek noteiktas 
konkrētas prasības projektējamajai būvei un kurš sastāv no 
apbūvējamā zemes gabala raksturojuma, būvprojektēšanas 
nosacījumiem, pieslēgšanās tehniskās prasības 
inženierkomunikāciju tīkliem, tehniskie un īpašie noteikumi, 
pašvaldības izsniegtām atļaujām.

� 35.1 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir divi 
gadi pēc tā izsniegšanas. Šo noteikumu 75.punktā (skiču projekta
un tehniskā projekta stadija) minētajā gadījumā plānošanas un 
arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir četri gadi.

� 40. Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir pamats 
būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus.



Būvprojektēšana

� Projektēšanas uzdevums:

54. Projektēšanas uzdevums ir būvprojektēšanas līguma neatņemama 
sastāvdaļa, ko sastāda un paraksta pasūtītājs un projektētājs.

55. Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves galvenās funkcijas 
un parametrus, teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas 
prasības, kā arī to, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts. 
Ja nepieciešams, norādāmi īpašie nosacījumi (piemēram, vēlamās 
būvkonstrukcijas un materiāli, tehnoloģija). Ja būvi nojauc, projektēšanas 
uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam.

56. Projektēšanas uzdevuma prasības, būvprojekta stadiju skaitu un sastāvu 
būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību 
saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu, nosaka atbilstoši būvnoteikumiem 
un normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecību.

57. Ja būvniecības iecere, būvniecības finansējums vai citi nosacījumi paredz 
būvobjekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, projektēšanas
uzdevumā norāda katru nododamo būvkompleksu (būvobjektu vai tā daļu, 
kas noteikta būvprojekta ietvaros, lai nodrošinātu paredzēto būves daļu 
(jaudu) nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām) un to būvniecības secību.



Būvprojektēšana

� Būvprojekta izstrādāšana:
58. Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm (no jauna būvējamām būvēm atbilstoši 

būvprojektam) un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, 
restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un 
tiltiem, teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo 
arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un 
labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), 
apzaļumošanai, rekultivācijai, meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem 
būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to 
aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi.

58.1 Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu 
tehnisko prasību piemērošana ēkām, to daļām, būvkonstrukcijām un
inženierkomunikācijām, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas 
būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti, atļauta, ja 
tas paredzēts būvprojektēšanas līgumā.

58.2 Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu 
tehnisko prasību piemērošanu saskaņo ar pašvaldības būvvaldi. Nav 
pieļaujama vienlaikus vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo 
standartu vai būvnormatīvu piemērošana viena konstruktīvā elementa vai 
vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.



58.3 Par Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu 
tehnisko prasību piemērošanas pareizību atbild būvprojekta autors. 
Būvprojekta autors ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu un Eiropas 
Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu saskaņotu 
piemērošanu.

59. Būvprojektus, kuru 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 minētajiem 
būvprojektiem un to īstenošanu attiecas pārējās Būvniecības likumā un 
šajos noteikumos noteiktās prasības. Piemērojot investētāja būvnormatīvus, 
tie nedrīkst pazemināt nacionālajos normatīvajos aktos būvei noteiktās 
būtiskās prasības. (nepieciešama būvprojekta ekspertīze).

60. Latvijas Republikas teritorijā būvprojektus izstrādā latviešu valodā. Pēc 
pasūtītāja vēlēšanās būvprojekta tekstuālo daļu var tulkot svešvalodā. Šo 
noteikumu 59.punktā minētajos gadījumos svešvalodā izstrādātā 
būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

Būvprojektēšana



Būvprojektēšana

� Atbildība par būvprojektu
65. Ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojektēšanu: 

65.1. ar vairākiem projektētājiem, attiecīgajos līgumos norādāms
atbildīgais projektētājs, kas vada projektēšanu un ir atbildīgs par 
būvprojektu kopumā; 

65.2. ar vienu juridisko personu, tā uzņemas atbildīgā projektētāja 
pienākumus un atbildību; 

65.3. ar vienu fizisko personu, tā uzņemas gan atbildīgā 
projektētāja, gan būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildību.

66. Ja atbildīgais projektētājs ir juridiskā persona, tā norīko būvprojekta 
vadītāju - atbilstošajā būvprojektēšanas jomā sertificētu speciālistu. 
Ja atbildīgais projektētājs ir fiziskā persona, tā veic arī būvprojekta 
vadītāja funkcijas.



Būvprojektēšana
69. Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu 

koordinēšanu, atsevišķo projekta daļu savstarpējo atbilstību un 
būvprojekta saturu kopumā, kā arī par būvprojekta atbilstību 
Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem un šiem 
noteikumiem.

70. Par būvprojekta sastāvā ietilpstošu būvprojekta daļu atbild 
attiecīgajā darba veidā sertificēts būvprojekta daļas vadītājs.

72. Būvprojekta vadītāja, būvprojekta daļas vadītāja un būvprojekta 
rasējumu un teksta tehniskā izstrādātāja atbildību papildus šiem
noteikumiem nosaka darba līgums vai attiecīgā amata apraksts.



Būvprojektēšana
� Būvprojektēšanas stadijas
74. Būvprojektēšanu veic vienā vai divās stadijās. 

Vienkāršai, tehniski nesarežģītai būvei būvprojektu var 
izstrādāt vienā stadijā - tehniskā projekta stadijā.

75. Būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču projekta 
stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir 
sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā 
paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā 
un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu.

76. Pasūtītājs vai būvvalde atbilstoši šo noteikumu 35., 52., 
55. un 56.punktam nosaka, vai būvprojekts izstrādājams 
divās būvprojektēšanas stadijās.



Būvprojektēšana
78. Ja nepieciešama tehniskā projekta tālāka detalizācija, 

piemēram, papildu rasējumu, maksas aprēķinu (tāmju), 
interjera, iekārtas dizaina, maketa izstrādāšana, pasūtītājs to 
norāda projektēšanas uzdevumā un ar projektētāju noslēgtajā 
līgumā par būvprojektēšanas darbu veikšanu vai arī minētie 
papildu darbi veicami pēc atsevišķa pasūtījuma. Būvprojekta 
detalizētajos rasējumos iekļaujama papildu informācija, kas 
nepieciešama būvobjekta atsevišķu daļu un elementu 
īstenošanai atbilstoši tehniskā projekta risinājumiem.

79. Detalizētos rasējumus var izstrādāt arī būvuzņēmējs, ja tas 
paredzēts līgumā par būvdarbu veikšanu un detalizēto 
rasējumu apjoms iepriekš saskaņots ar pasūtītāju. Detalizētos 
rasējumus var izstrādāt būvdarbu gaitā, un tie saskaņojami ar 
būvprojekta autoru.

80. Ja būvuzņēmējs nav pieprasījis detalizēto rasējumu izstrādi 
vai pats nav tos izstrādājis, būvuzņēmējs ir atbildīgs par 
iespējamām sekām.



Būvprojektēšana
� Tehniskais projekts

89.1. vispārīgā daļa
89.2. arhitektūras daļa 
89.3. inženierrisinājumu daļa
89.4. tehnoloģiskā daļa (ražošanas ēku un būvju 

projektiem)
89.5. ekonomikas daļa (valsts un pašvaldību finansētiem 

objektiem)
89.6. būvdarbu organizācija; 
89.7. ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski 

nozīmīgām būvēm): 



Būvprojekta ekspertīze

� Profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir dot pamatotu 
atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa 
vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību 
normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
(Būvniecības likums 1.panta 4. punkts)

Darba uzdevuma,
Projektēšanas uzdevuma,
Līguma noteikumu,
Tehnisko specifikāciju
u.c.



Ekspertīzes uzdevums:

� Pārbaudīt būvprojekta atbilstību :
�PAU (plānošanas arhitektūras uzdevuma),
�Projektēšanas uzdevuma,
�LBN (Latvijas būvnormatīvu),
�Saskaņojošo institūciju izsniegto tehnisko 

noteikumu
prasībām.



Ekspertīzes mērķis:

� sadarbojoties būvētājam/pasūtītājam, būvprojekta 
autoram(iem) un ekspertam uzlabot būvprojekta kvalitāti, 
atrast visefektīvākos risinājumus, novērst iespējamās 
kļūdas, kā rezultātā ietaupīt būvniecības izmaksas un 
laiku.

� Praktiski neviena būvprojekts nav bez kļūdām un 
ekspertīzes atzinums nav bez ekspertu iebildumiem.

� Pasūtītājam un autoruzraugam jāveic kontrole pār 
ekspertu atzinumos norādīto “nebūtisko” piezīmju 
ievērošanu būvniecības laikā.



Gadījumi, kad būvekspertīzes veikšanu 
nosaka LR būvniecību reglamentējošie 
akti:
� Vispārīgie būvnoteikumi,
� 99. Lai novērtētu būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un 

tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī strīda 
gadījumā pasūtītājam, būvvaldei vai citai kompetentajai institūcijai 
ir tiesības organizēt būvprojekta ekspertīzi....

� 99.1. Būvprojekta ekspertīze neatkarīgi no finansēšanas avota ir 
obligāta:

� 99.1. 1. sabiedriski nozīmīgām būvēm;
� 25.2. Sabiedriski nozīmīga būve – ēka, kurai ir vairāk nekā pieci 

virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties 
vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras 
kopējā platība lielāka par 1000m2, tornis, kā arī tilts, ceļa pārvads, 
tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva 
apakšzemes būve. Pašvaldība vietējos apbūves noteikumos papildus
var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves attiecīgajā teritorijā. 



� 99.1 2. tiltiem, tuneļiem, ceļu pārvadiem, kas garāki par 50 m, vai tiltiem un 
ceļu pārvadiem, kuru laidums starp nesošiem balstiem pārsniedz 20 m, ja ja 
tie nav valsts autoceļitie nav valsts autoceļi.

� 99.3 Šo noteikumu 99.1 punktā minētajos gadījumos būvprojektiem, kuru 
izstrādi un īstenošanu nefinansē valsts, pašvaldība, starptautiska finanšu 
institūcija vai Eiropas Savienība, ekspertīzi veic tehniskā projekta 
arhitektūras daļai un būvkonstrukciju sadaļai, kā arī Ugunsdrošības 
pasākumu pārskatā noteiktajām prasībām.
(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.299 redakcijā)

� 100. Būvprojekta ekspertīze pirms būvprojekta akceptēšanas ir obligāta 
Būvniecības likuma 20. pantā un šo noteikumu 59.punktā noteiktajos 
gadījumos.
� 20.pants. Būvekspertīzi rīko, ja risināms strīdus jautājums starp būvniecības 

dalībniekiem, kā arī pēc pasūtītāja vai būvvaldes ierosinājuma un citos 
gadījumos, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos.

� 59. Būvprojektus, kuru izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā 
vismaz 40 procentu 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 minētajiem būvprojektiem un to 
īstenošanu attiecas pārējās Būvniecības likumā un šajos noteikumos noteiktās 
prasības. 



Ekspertīze veicama visām tehniskā projekta sadaļām, 
kādas noteiktas MK noteikumos Nr. 112 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” 4.6. sadaļā. Ja tas nav noteikts savādāk 
saskaņā ar šo noteikumu :
(99.3 Šo noteikumu 99.1 punktā minētajos gadījumos būvprojektiem, 
kuru izstrādi un īstenošanu nefinansē valsts, pašvaldība, starptautiska 
finanšu institūcija vai Eiropas Savienība, ekspertīzi veic tehniskā 
projekta arhitektūras daļai un būvkonstrukciju sadaļai, kā arī 
Ugunsdrošības pasākumu pārskatā noteiktajām prasībām.)

Katrai projekta daļai ekspertīzi veic attiecīgajā 
jomā sertificēts inženieris vai projektētājs.



Kam ir tiesības veikt būvekspertīzi?

Vispārīgie būvnoteikumi.
� 99. ..Būvprojekta ekspertīzi veic persona, kurai ir pastāvīgas prakses 

tiesības attiecīgajā jomā saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu.

Būvniecības likums.
� būveksperts - sertificēta fiziskā persona, kas valsts, pašvaldības vai 

būvniecības dalībnieka uzdevumā veic būvekspertīzi
� Būvniecības likuma 8.pants. (1) Ja fiziskās personas ir saņēmušas attiecīgu 

būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu, tām ir patstāvīgas prakses 
tiesības šādās būvniecības jomās:

1) inženierizpēte;
2) projektēšana;
3) būvekspertīze;
4) būvdarbu vadīšana;
5) būvuzraudzība.



08.07.2003 Ministru kabineta Noteikumi nr. 383
Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses 
sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu

Pielikums: Sertificēšanas jomas (reglamentētās).
� 1. Arhitekta prakse
� 2. Būvprakse:

� 2.1.inženierizpēte – ģeotehniskā inženierizpēte
� 2.2. projektēšana:
� 2.3. projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
� 2.4. būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība



Nereglamentētās sfēras, sertifikāti ko izsniedz 
LBS:

� Ēku, ceļu un tiltu tehniskā apsekošana
� Ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekspertīze
� Ēku un tiltu konstrukciju pārbaude
� Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju 

sastādīšana



Raksturīgākās kļūdas būvprojektu 
ekspertīzēs:
� Ekspertīze tiek veikta formāli.
� Ekspertīzi veic viens speciālists, kam nav attiecīgu 

sertifikātu, lai varētu ekspertēt visas būvprojekta daļas.
� Veicot ekspertīzi eksperts ir interešu konfliktā ar 

projektētāju.
� Iesniedzot būvprojektu akceptam netiek iesniegts pilns 

ekspertīzes atzinums ar visiem pielikumiem.
� Ekspertīzes atzinumi ir pārāk nekonkrēti. 

Rekomendācijas tiek uzstādītas jautājuma formā.
� Ekspertīzes atzinumi nesatur informāciju par būvprojekta 

kļūdām. Tiek aprakstīts būvprojekts.



Būvprojektēšana

� Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas 
Būvrojekts var tikts akceptēts būvvaldē.

110. Ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču 
projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma 
termiņš ir divi gadi. Būvvalde pagarina akceptētā izvērstā 
skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma 
termiņu uz diviem gadiem, ja būvvaldē ir saņemts 
attiecīgs pasūtītāja iesniegums.



BŪVDARBI



Būvatļauja.
� 105. Pēc būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs

var iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas
saņemšanai.

� 116. Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz
būvvaldē šādus dokumentus: 

� 116.1. būvatļaujas pieprasījumu; 

� 116.2. akceptētu būvprojektu; 

� 116.2.1 zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas
tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus; 



Būvatļauja.
� 116.3.1 zemes transformācijas atļauju, ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir nepieciešama zemes 
transformācija; 

� 116.4. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un 
sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību 
rakstu (6.pielikums). Saistību rakstu aizpilda divos 
eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību 
raksta iesniedzēja; 

� 116.5. līguma par autoruzraudzību kopiju un 
autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu 
autoruzraudzība; 

� 116.6. būvdarbu žurnālu. Būvniecības likuma 6.pantā 
minētajām būvēm būvdarbu žurnāla formu un saturu var 
noteikt attiecīgā institūcija; 

� 116.7. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 
kopiju.



Autoruzraudzība
� Autoruzraudzību reglamentē Latvijas būvnormatīvs 

LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”

� 3. Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta 
autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju 
dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas 
atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo 
normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā 

� 161. Būvvalde pieprasa autoruzraudzību: 
161.1. visām būvēm pilsētas ģenerālplānā noteiktajā 
centra daļā un vēsturiskajās daļās; 
161.2. sabiedriskajām ēkām un būvēm; 
161.3. restaurējamām un rekonstruējamām būvēm; 



Autoruzraudzība
161.4. būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu 

būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības 
likuma 6.pantu, - ja to pieprasa attiecīgā ministrija;

161.5. dzīvojamām ēkām (izņemot ģimenes mājas); 
161.6. rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību pieprasa 

Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde vai ja 
būvvalde to uzskata par nepieciešamu; 

161.7. būvniecība notiek, piemērojot apvienoto 
projektēšanas un būvdarbu procedūru.



Autoruzraudzība
� Autoruzraudzības līgums.

5. Autoruzraudzību veic visā būvdarbu laikā saskaņā ar 
pasūtītāja un būvprojekta autora līgumu par 
autoruzraudzību.

6. Autoruzraudzības līgumā norāda autoruzraugu, kas var 
būt pats būvprojekta autors vai viņa pilnvarots pārstāvis 
— attiecīgi sertificēts speciālists (speciālistu grupa).

7. Ja autoruzraudzības izdevumi nav noteikti līgumā par 
būvprojektēšanu vai būvprojekta maksas aprēķina 
sadaļā, minētos izdevumus un to samaksas kārtību 
nosaka autoruzraudzības līgumā.



Autoruzraudzība
� Autoruzraudzības žurnāls
8. Autoruzraugs apseko būvobjektu atbilstoši 

autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus 
ieraksta noteikta parauga autoruzraudzības žurnālā 
(pielikums).

9. Autoruzraudzības žurnālu reģistrē tā būvvalde, kura 
izsniedz būvatļauju. Autoruzraudzības žurnāla lapas ir 
numurētas un paškopējošas. Autoruzraudzības žurnāls ir 
cauršūts un apzīmogots ar attiecīgās būvvaldes vai 
pašvaldības zīmogu.

10. Autoruzraudzības žurnāls glabājas pie būvdarbu 
vadītāja, bet aizpildīto lapu kopijas — pie autoruzrauga.

11. Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā 
autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes 
dokumentāciju nodod pasūtītājam glabāšanai.



Autoruzraudzība
� Autoruzrauga pienākumi
12.1. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko 

apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;
12.2. laikus pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, 

tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 
materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut 
neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 
būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie 
nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem; 

12.3. piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu 
ekspluatācijā; 

12.4. pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un 
būvdarbu izpildes dokumentācija; 



Autoruzraudzība
12.5. iesniegt pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai

vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku 
pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas 
patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas 
Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo 
aktu prasības; 

12.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu 
vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja 
autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un 
pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

12.7. veicot autoruzraudzību valsts aizsargājamos kultūras 
pieminekļos un to aizsardzības zonā, iesniegt Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā 
pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem, ja tas 
pieprasīts plānošanas un arhitektūras uzdevumā. 



Autoruzraudzība
� Būvprojekta autora tiesības 
13.1. pieprasīt pasūtītājam pārtraukt būvdarbus, ja 

būvuzņēmējs neievēro autoruzrauga pamatotās 
prasības; 

13.2. lauzt autoruzraudzības līgumu, ja pasūtītājs neievēro 
būvprojekta autora prasību pārtraukt būvdarbus, un 
ierosināt būvvaldei vai būvinspekcijai pārtraukt 
būvdarbus, par ko būvprojekta autors rakstiski paziņo 
pasūtītājam; 

13.3. veikt autoruzraudzību, izmantojot visas šajā 
būvnormatīvā noteiktās tiesības, arī tad, ja saskaņā ar 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem autoruzraudzība nav 
nepieciešama un autoruzraudzības līgums nav noslēgts. 
Minētajā gadījumā autoruzraudzības izdevumus sedz 
būvprojekta autors. 



Būvuzraudzība
� Būvuzraudzību reglamentē Latvijas 

būvnormatīvs LBN 303-03 “Būvuzraudzības 
noteikumi”

� 2. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja 
tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī 
nepieļaut: 
2.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no 
akceptēta būvprojekta (turpmāk — būvprojekts); 
2.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpumus; 
2.3. patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu 
veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas 
tehnoloģijas.



Būvuzraudzība

� 5. Par būvuzraugu nevar būt: 
5.1. tās administratīvās teritorijas būvvaldes 
darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi; 
5.2. persona, kurai ir darba attiecības vai citas 
saistības ar uzņēmējsabiedrību 
(komercsabiedrību), kas veic uzraugāmā objekta 
būvdarbus vai piegādes uzraugāmajam 
būvobjektam.



Būvuzraudzība
� Būvuzraudzības līgums un rīkojums par 

būvuzraudzību
6. Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības līgumu 

vai rīkojumu.
7. Lai nodrošinātu būvuzraudzību, pasūtītājs veic vienu no 

šādām darbībām:
7.1. slēdz būvuzraudzības līgumu ar sertificētu fizisko 

personu (turpmāk — būvuzraugs); 
7.2. slēdz būvuzraudzības līgumu ar licencētu juridisko 

personu; 
7.3. norīko būvuzraudzības veikšanai attiecīgajā jomā 

sertificētu darbinieku.
8. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, 

līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras 
parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību 
saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem.



Būvuzraudzība

� 10. Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

10.1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir 
Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai 
nepieciešamā dokumentācija; 

10.2. iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā 
arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tādi ir 
iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu; 

10.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta 
būvatļauja; 

10.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti 
visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3.apakšnodaļā noteiktie 
būvdarbu sagatavošanas darbi; 



Būvuzraudzība
10.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību 

būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī 
būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk —
normatīvie akti); 

10.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu 
atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī 
būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; 

10.7. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un 
inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

10.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta 
pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

10.9. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī 
būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā 
uzaicinājuma; 



Būvuzraudzība
10.10. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu 

izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo 
būvnoteikumu 155.punktu; 

10.11. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši 
būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām; 

10.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības 
žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

10.13. ziņot pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts 
būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus 
uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas 
kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo 
aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un 
būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 



Būvuzraudzība
10.14. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no 

būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas 
konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai 
tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un 
paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei un Valsts 
būvinspekcijai, 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;

10.15. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi 
ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr. 299 no 01.05.2004 “Noteikumi par 
būvju pieņemšanu ekspluatācijā”; 

10.16. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, 
kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā; 

10.17. informēt attiecīgo būvvaldi, ja būvobjekta 
ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi. 



Būvuzraudzība
� 11. Būvuzraugam ir šādas tiesības:
11.1. pieprasīt no pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus 

būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja 
tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu 
gaitu; 

11.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu 
atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes 
kvalitāti un atbilstību būvprojektam; 

11.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai 
netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba 
drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek 
novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi 
pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba 
inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt 
būvdarbus, vai iesniegt Valsts būvinspekcijai motivētu 
rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju; 



Būvuzraudzība
� Papildus Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03 

“Būvuzraudzības noteikumi” noteiktajiem
pienākumiem pasūtītājs slēdzot būvuzraudzības 
līgumu var deleģēt būvuzraugam papildus 
funkcijas. Piemēram saskaņot un pārbaudīt 
būvuzņēmēja iesniegtos mēnesī paveikto darbu 
aktus (Forma 2), piedalīties būvprojekta 
izvērtēšanā, organizēt pasūtītāja un būvniecības 
dalībnieku regulārās sapulces u.c.



BŪVDARBU 
PIEŅEMŠANA



Būvdarbu pieņemšana

� Vienkāršotās renovācijas un vienkāršotās 
rekonstrukcijas gadījumā būvdarbus pieņem 
būvvaldes būvinspektors pamatojoties uz Ēkas 
fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma 
kartes – (2.2. pielikums) III daļu. 

� Būvvaldē jāiesniedz segto darbu pieņemšanas 
akti, kurus paraksts atbildīgais būvdarbu vadītājs 
un būvuzraugs un parakstīto darbu izpildes 
aktu kopija.



Būvdarbu pieņemšana
� Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo 

inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai 
renovācija gadījumā darbus pieņem saskaņā ar 
Vispārīgo būvnoteikumu punktiem:

40.16 Izbūvētos iekšējos inženiertīklus pieņem 
ekspluatācijā ar attiecīgā tīkla īpašnieka izsniegtu 
apliecinājumu vai - atsevišķos gadījumos - ar sadales 
tīkla īpašnieka atzinumu, kā tas ir noteikts attiecīgo jomu 
reglamentējošos normatīvajos aktos.

40.17 Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu 
pievada izbūves pabeigšanas būvvaldē iesniedz 
saskaņotu inženiertīklu pievada novietojuma ģeodēzisko 
uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā). 



Būvdarbu pieņemšana
� Pārējos gadījumos izņemot gadījumus ko 

nosaka Būvniecības likuma 6. pants būvi pieņem 
ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004. MK 
noteikumi Nr.299 "Noteikumi par būvju 
pieņemšanu ekspluatācijā" 

� 5. Būves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs 
vai būvētājs (turpmāk — pasūtītājs). Ierosinot būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs attiecīgajā 
būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus): 

5.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai 
(1.pielikums); 

5.2. šo noteikumu 4. un 4.1 punktā noteikto institūciju 
atzinumus. Pasūtītājs var pieprasīt, lai par attiecīgu 
samaksu, kas sedz reālos izdevumus, institūcijas 
atzinumus nosūta būvvaldei 



Būvdarbu pieņemšana
5.3. akceptētā būvprojekta izmainītās daļas; 
5.5. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju 

novietojuma uzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 
koordinātu sistēmā) un tehnisko noteikumu izsniedzēju 
atzinumus par komunikāciju gatavību ekspluatācijai; 

5.6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto 
darbu pieņemšanas aktus; 

5.7. 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; 



Būvdarbu pieņemšana
5.7.1 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, 

ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par 
būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu; 

5.8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta 
autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

5.9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu 
būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas 
lietu;

5.10. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas 
izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku 
energoefektivitātes jomā.



Būvdarbu pieņemšana
� 7. Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai. 

Pasūtītājs pieaicina pilnvarotu būvuzņēmēja pārstāvi, 
kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

� 8. Būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes 
izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk – komisija)

� 9. Komisijas sastāvā ir: 
9.1. pašvaldības būvinspektors (komisijas 
priekšsēdētājs); 
9.2. pašvaldības arhitekts; 
9.3. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis; 
9.4. būvprojekta autors, ja objektā nav veikta 
autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 
161.punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts; 



Būvdarbu pieņemšana
� 14. Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā (turpmāk — akts) (2.pielikums). Aktu 
paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota 
visu veidu būvēm, sesto sadaļu "Būves tehniski 
ekonomiskie rādītāji" aizpilda atbilstoši būves veidam 
(ēka, inženierkomunikācijas vai iela (ceļa pārvads)).

� 16. Aktu sastāda trijos eksemplāros. Divus eksemplārus 
izsniedz pasūtītājam, viens eksemplārs glabājas 
būvvaldes arhīvā.

� 18. Ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, komisija 
paraksta un izsniedz pasūtītājam pamatotu lēmumu. 
Lēmumā uzskaita konstatētās atkāpes no būvprojekta 
vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem 
aktiem, trūkumus un defektus.



Būvdarbu pieņemšana
� 19. Pēc šo noteikumu 18.punktā minētajā lēmumā 

uzskaitīto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti 
uzaicina komisiju un uzrāda būvi.

� 20. Komisijas parakstīto aktu 5 darbdienu laikā 
apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir 
uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta 
apstiprināšanas dienu.

� 24. Ja būvi pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas 
apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, 
rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, 
kā arī fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem 
darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā 
gada 1.jūnijam.



Rezumē:

� Būvniecības process no sākuma līdz beigām ir 
komandas darbs .
� Paūtītājs,
� Projektētājs,
� Būvdarbu vadītājs
� Būvuzraugs

Nedrīkst pieļaut nevienu vājo posmu un tikai tad 
ir garantēts pozitīvs rezultāts. 

Pretējā gadījumā cieš visi, bet visvairāk pasūtītājs.
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