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Situācijas apraksts 

Ar būvdarbu uzsākšanas atļaujas (t.sk. rakšanas darbu būvatļauju un būvatļauju nulles cikla 

darbiem) izdošanu saistītas dokumentācijas izskatīšana un vērtējuma došana par tās sastāvu un 

atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja ir iecere konkrētā teritorijā veikt būvdarbus, būvdarbu 

termiņa pagarināšana vai izmaiņu būvprojekta dokumentācijā, būvniecības procesā vai 

īpašumtiesību sastāvā reģistrēšana 

Iesniedzamie dokumenti 

Būvatļaujas pieprasījums (Pielikums.5); akceptēts būvprojekts; Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvniecība paredzēta valsts aizsargājamā kultūras piemineklī 

vai tā aizsardzības zonā; zemes gabala īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību un apbūves tiesību 

apliecinoši dokumenti; zemes transformācijas atļauju, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama zemes transformācija;   ja, saskaņā ar būvatļaujas pieprasījumā sniegto informāciju, 

būvdarbu veikšanu plānots veikt saviem spēkiem - apdrošinātāja izsniegta apbūvētāja civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija);   līguma par autoruzraudzību kopiju un 

autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība (izņemot "rakšanas darbu 

būvatļaujas" gadījumā). 

Izņemot gdījumus, kad pasūtītājs savām vajadzībām būvē, rekonstruē, renovē vai nojauc tā 

īpašumā esošu būvi, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks 

par 400 m2 un būvtilpums - par 2000 m², papildus iepriekš minētajam, jāiesniedz: apdrošinātāja 

izsniegta būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises 

kopija;   sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga saistību raksts (Pielikums 

6; aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja); būvdarbu 

žurnāls (izņemot "rakšanas darbu būvatļaujas" gadījumā) 

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze 

10.08.1995. likuma "Būvniecības likums" 7.panta pirmās daļas 4.punkts, 13.panta pirmā līdz trešā 

daļas; 01.04.1997. MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 115., 116., 116.¹, 117.punkti; 

06.11.2001. MK noteikumi Nr.466 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 

"Ģeodēziskie darbi būvniecībā"" 6.3.apakšpunkts 

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu 

Inčukalna novada Būvvaldes inspektors 

Izpildes gaita 

Vēstule par papildus informācijas iesniegšanu vai Lēmums par būvatļaujas izdošanu ar aprēķinu 

pašvaldības nodevai par būvatļaujas saņemšanu un, pamatojoties uz 01.04.1997. MK noteikuma 

Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 117.punktu, papildu dokumentiem, kas iesniedzami Būvatļaujas 

saņemšanai: galveno būvasu nospraušanas akts un ar Inčukalna novada Būvvaldi saskaņojams 

būvtāfeles novietojums, teksta un makets A3 vai A4 formātā 2 eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs tiek paturēts Būvvaldē kā arhīva eksemplārs 

Izpildes termiņš 

1 mēnesis, saņemt Būvvaldē 
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