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Situācijas apraksts

Ēku, būvju un inženierkomunikāciju jaunbūvju pieņemšanas ekspluatācijā akta vai būvju 
nojaukšanas darbu pieņemšanas akta izdošana

Iesniedzamie dokumenti

Pasūtītājs vai būvētājs aizpilda un iesniedz apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai 
(Pielikums 2), pievienojot akceptēto būvprojektu un tā izmainītās daļas vai izmaiņu projektu; 
pievieno sekojošo dokumentu oriģinālus: Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu 
būves, izņemot inženierkomunikācijas, inventarizācijas lietu; ēkas energoefektivitātes pagaidu 
sertifikātu (izņemot ēkas, ko izmanto dievkalpojumiem un citām reliģiskām darbībām, vai kurās 
nav paredzēta vai nav ierīkota apkures sistēma, vai kopējā apkurināmā platība ir mazāka par 50 
kvadrātmetriem, vai būvprojekts ir akceptēts līdz 2009.gada 1.jūnijam); Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes un Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumi (ja minētā prasība noteikta 
pēdējo izdotajos Tehniskajos noteikumos būvprojektēšanai); zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu 
veicēja (mērnieka) sagatavotu aktualizētu transformētas apbūves zemes situācijas plānu, kas 
reģistrēts VZD (ja paredzēta apbūves zemes transformācija); autoruzraudzības žurnālu, ja 
būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī informāciju 
par iespēju nodrošināt ar transportu pieņemšanas komisijas izbraukšanai uz objektu. 
Izņemot gadījumus, kad nodošanas ekspluatācijā iecere saistīta ar ģimenes mājām, zemnieka sētām 
(vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju, vai dvīņu māju), vasarnīcām, dārza mājām un ar 
šīm pamatceltnēm saistītām saimniecības ēkām, papildus pievienojami: būvprojektā paredzēto 
inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus un tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par 
komunikāciju gatavību ekspluatācijai; būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu 
pieņemšanas aktus; 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; iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja 
to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu.

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze

13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" 5.punkts; 
13.03.2008. likums "Ēku energoefektivitātes likums" 3. un 30.¹ panti; 17.02.2004. MK noteikumu 
Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, 
kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" 2.punkts; 28.09.2004. MK noteikumu 
Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi" 17.punkts; 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 
"Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" 4,1,¹, 5.5., 5.6., 5.7., 5.7.¹ punkti; 25.03.2008. 
MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošības 
prasībām un tehnisko ekspluatāciju"; 08.08.1996. likums "Par atbilstības novērtēšanu"; 
30.04.2001. MK noteikumi Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība 
reglamentētajā sfērā"; 29.04.2003. MK noteikumi Nr.229 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 241-03 "Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas"" ; 29.10.2002. MK noteikumi Nr.485 
"Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 "Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli"".

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu

Inčukalna novada Būvvalde, Inčukalna novada domes noteiktā komisija būvju pieņemšanai 
ekspluatācijā

Izpildes gaita

Būvvalde sagatavo un nosūta vēstuli par papildus informācijas iesniegšanu vai būves pieņemšanas 
komisijas sastāvu un norises laiku

Izpildes termiņš

10 darba dienas; pasts
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Vairāk informācijas šeit

mailto:bubuve@incukalns.lv
http://www.incukalns.lv/public/lat/strukturvienibas1/buvvalde1/
http://www.incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/strukturvienibas1/buvvalde1/


Situācijas apraksts

Pēc pieņemšanas ekspluatācijā atteikumā uzskaitīto trūkumu novēršanas, pasūtītājs atkārtoti 
uzaicina komisiju un uzrāda būvi

Iesniedzamie dokumenti

Iepriekš noteiktajā laikā, pasūtītājs uzrāda būvi pieņemšanas komisijai, pieaicinot iepriekš 
saņemtajā vēstulē minētās personas (komisijas locekļi vai pieaicinātās personas)

Likumdošanas un normatīvo aktu bāze

13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" 7., 13., 18. 
un 19.punkti

Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu

Inčukalna novada Būvvalde, Inčukalna novada domes noteiktā komisija būvju pieņemšanai 
ekspluatācijā

Izpildes gaita

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai Lēmums par atteikumu pieņemt ekspluatācijā būvi

Izpildes termiņš 

5 darba dienas, saņemt uz vietas


