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BŪVNIECĪBAS PROCESS

Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada būvvaldes vadītāja 

Inga Līce -Vilciņa

TERMINI

būvdarbi - būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu 

būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, 

iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu

būve - būvdarbu rezultātā radusies ar zemi vai gultni saistīta ķermeniska lieta (ēka vai 

inženierbūve), kurai ir nosakāms būves lietošanas veids;
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BŪVNIECĪBU VAR IEROSINĀT

zemes vai būves īpašnieks vai, ja 
tāda nav, – tiesiskais valdītājs 
(arī publiskas personas zemes 

vai būves tiesiskais valdītājs) vai 
lietotājs, kuram ar līgumu 
noteiktas tiesības būvēt;

pašvaldība, ja tā sakārto vai 
nojauc būvi, kas kļuvusi bīstama 
un rada apdraudējumu cilvēku 
drošībai, vai nojauc patvaļīgās 

būvniecības objektu;

enerģētikas un elektronisko 
sakaru reglamentējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos – energoapgādes 
komersants un elektronisko 

sakaru komersants.

BŪVJU IEDAL Ī JUMS -
ĒKAS

• Būves iedala trīs grupās (Vispārīgie būvnoteikumi - 1.pielikums) 
atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz 
vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa

• I grupas ēka–

• vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas;

• rezervuāri ar būvtilpumu līdz 50 m3, izņemot gadījumu, ja tie 
paredzēti bīstamu ķīmisko vielu uzglabāšanai;

• transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un 
apbūves laukumu līdz 60 m2;

• III grupas ēka–

• ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi;

• ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs;

• publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2;

• rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 
600 MJ/m2;

• rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 
m2;

• noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2;

• noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2;

• II grupas ēkas ir ēkas, kuras nav  I vai III grupas ēkas
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BŪVJU IEDAL Ī JUMS -
INŽENIERBŪVES

• pirmās grupas inženierbūves:

• atsevišķi labiekārtojuma elementi;

• inženiertīklu pievadi;

• laukumi ar segumu;

• notekūdeņu attīrīšanas inženierbūves ar jaudu līdz 5 
m3/diennaktī (ieskaitot);

• rakti dīķi ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha;

• sporta laukumi ar segumu;

• ūdens ieguves urbumi;

• gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu ceļi

• u.c.

• trešās grupas inženierbūves:

• apakšstacijas (izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 
spriegumu 110 kV un augstāku ārpus norobežotām 
elektroietaišu teritorijām;

• atklātie sporta laukumi ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk 
nekā 1000 sēdvietas;

• baseini ar tribīnēm, kurās paredzētas vairāk nekā 1000 
sēdvietas;

• dūmeņi, garāki par 60 m;

• II grupas inženierbūves ir būves, kuras nav  I vai III 
grupas būves

APBŪVES 
NOTEIKUMI

• Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi nosaka prasības teritorijas 
izmantošanai un apbūvei un ir daļa 
no teritorijas plānojuma

• Teritorijas plānojumos nosaka 
funkcionālās zonas, lai parādītu un 
nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās 
funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu 
atļautos izmantošanas veidus.

• Katrai funkcionālajai zonai apbūves 
noteikumos nosaka atļautos 
izmantošanas veidus  un konkrētus 
apbūves parametrus.
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BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA 

• Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite 

notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

• Iesniedzot Būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo informāciju un 

dokumentus būvniecības informācijas sistēmā, tajā veido būvniecības lietu par 

konkrēto būvniecības ieceri.

• Būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā nodrošina 

būvprojekta vadītājam un atbildīgajam būvuzraugam, kā arī citām personām 

atbilstoši noslēgtajiem līgumiem piekļuves tiesības konkrētajai būvniecības 

lietai.

VIENKĀRŠOTAIS BŪVNIECĪBAS PROCESS

Paskaidrojums 
raksts/apliecinājuma 
karte+dokumenti

14 dienu laikā ieceres 
akcepts

Atzīme PR/AK par 
būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi

5 d.d. laikā pēc 
nepieciešamo dokumentu 

iesniegšanas

Atzīme PR/AK par 
būvdarbu pabeigšanu

5 d.d. Laikā pēc 
nepieciešamo dokumentu 

iesniegšanas
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BŪVNIEC ĪBAS 
PROCESS AR 
BŪVATĻAUJU

BŪVNIEC ĪBAS IECERE

• Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju jomā par 

attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamo dokumentu izstrādi

• Sagatavoto būvniecības ieceres dokumentāciju (PR/AK/BP) iesniedz BIS

• Būvvalde saņemto dokumentāciju izskata noteiktā termiņā un pieņem lēmumu:

• būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju

• būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri (ja būvdarbu 

veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte un paskaidrojuma raksts)
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BŪVDARBUS DR ĪKST UZSĀKT

• kad būvvalde AK vai PR izdarījusi atzīmi par  būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi

• kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi

BŪVUZRAUDZ ĪBA

• Būvuzraudzību veic, ja:

• būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas 

Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās 

un trešās grupas būvēm. Šī prasība attiecas arī uz pirmās grupas būvēm, ja to paredz 

normatīvie akti

• Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja 

neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs).

• Būvkomersants veic būvuzraudzību:

• •II grupas būvēm, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu 

līdzekļiem, Eiropas Savienības fondu līdzekļiem

• •III grupas būvēm
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BŪVDARBU PABEIGŠANA

• Atzīmes izdarīšana Paskaidrojuma rakstā vai Apliecinājuma kartē

• Akts par būves nodošanu ekspluatācijā

PALDIES

• Kontaktinformācija jautājumu gadījumā

• Būvvaldes arhitekte Laura Čakša: 65207433

• Būvvaldes vadītāja Inga Līce-Vilciņa 65231005


