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Svarīgi no Būvniecības likuma
Plānojot būvniecību un ekspluatējot esošas būves, ir svarīgi zināt Būvniecības likumā
noteikto.

3.pants. Likuma darbības joma
Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai,
restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un
konservācijai.
9. pants. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības
Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam,
turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:
1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;
2) ugunsdrošība;
3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
4) lietošanas drošība un vides pieejamība;
5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
6) energoefektivitāte;
7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
16.pants. Projektēšana
(1) Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek uzsākta būvatļaujas nosacījumu izpilde,
nodrošinot būvprojekta izstrādi vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktajā
apjomā, kā arī ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā
un detālplānojumā (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) ietvertos
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
(2) Par būvprojekta vai tā dokumentācijas atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo
aktu, būvnormatīvu, kā arī projektētāja un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtā
noslēgto līgumu prasībām ir atbildīgs būvprojekta izstrādātājs.
17.pants. Būvdarbi
(1) Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par
visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.
(21) Būvdarbu laikā nav pieļaujams izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā.
(4) Būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma
raksts, drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde minētajos dokumentos izdarījusi atzīmi
par nosacījumu izpildi un speciālajos noteikumos paredzētajos gadījumos būvvaldē
reģistrēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.
20.pants. Apdrošināšana būvniecībā
(1) Būvdarbu veicējam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā
darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un
veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama
būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu
veikšanas laiku.
21.pants. Būves ekspluatācija
(1) Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs nodrošina būves novietojuma

uzmērījumu veikšanu un pieņem būvi ekspluatācijā.
(2) Būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot šā panta
trešajā daļā minētos gadījumus. Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši
projektētajam lietošanas veidam.
Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās ēku
grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi būvniecības
iecerēm ēkām: paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai,
paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves,
būvniecības iesniegums, apliecinājuma karte, ēkas fasādes apliecinājuma karte. 2014.09.02.
MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 6.punktā ir noteikts, kādos gadījumos ir
aizpildāms kāds no ēku būvniecības ieceres iesnieguma veidiem.
Būvniecības veidi, kam tiek izsniegta būvatļauja, ir: jauna būvniecība, pārbūve,
atjaunošana, restaurācija, nojaukšana un novietošana.
Būves novietošana ir definēts termins Būvniecības likumā sākot ar 2014.gada 1.oktobri, kad
stājās spēkā jaunais Būvniecības likums. Būves novietošana ir būvdarbi, kurus veic iepriekš
izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot
pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem.
Būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks, kā arī lietotājs, kuram ar līgumu
noteiktas tiesības būvēt (ir zemesgrāmatā reģistrēta apbūves tiesība).
Būvvalde sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību un par būvniecības iespējām
konkrētā zemes īpašumā.
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