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Augstas detalizācijas 

topogrāfiskā informācija 
• 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.281 

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
un tās centrālās datubāzes noteikumi” nosaka: 
– augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

specifikāciju; 

– informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes 
metodiku; 

– topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgās prasības, tā 
saskaņošanas vispārīgās prasības, tajā attēlojamos 
elementus; 

– ģeodēzisko darbu veicēja atbildību topogrāfiskās 
informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. 



Augstas detalizācijas 

topogrāfiskā informācija 

 

 

• Augstas detalizācijas topogrāfisko 

informāciju attēlo topogrāfiskajā plānā un 

izpildmērījuma plānā. 

 



Būvniecības process 

• 01.10.2014. stājās spēkā jaunais 
Būvniecības likums. 

 

 
– Citējot Ekonomikas ministriju: “Būvniecības likums (likums) tika 

sagatavots ar mērķi radīt mūsdienīgu un modernu būvniecības 
procesa tiesisko regulējumu, kas harmonizētu ar nacionālo 
likumdošanu ar ES tiesību aktiem un veicinātu būvniecības nozares 
attīstību, kā arī sekmētu sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu 
pieņemšanā, nodrošinot maksimālu būvniecības ierosinātāja un 
sabiedrības interešu aizsardzību, kas balstīta uz likumprojekta 
būtību – būvniecība ir teritorijas plānojuma izpilde.” 



Būvniecības process 



Būvniecības process 

Topogrāfiskais 

plāns 

Izpildmērījuma 

plāns 



Būvniecības ieceres grafiskā 

attēlojuma pamatni nosaka 

• Būvniecības veids: 

– Jauna būvniecība; 

– Novietošana; 

– Restaurācija; 

– Atjaunošana; 

– Pārbūve; 

– Nojaukšana; 

– Lietošanas veida maiņa bez pārbūves; 

– Vienkāršota atjaunošana; 

– Konservācija. 



Būvniecības ieceres grafiskā 

attēlojuma pamatni nosaka 
• Būvju veids: 

– ēkas; 

– inženierbūves: 
• autoceļi un ielas; 

• dzelzceļa būves; 

• elektronisko sakaru būves; 

• enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales 
būves; 

• hidrotehniskās un meliorācijas būves; 

• ostu hidrotehniskās būves; 

• ar radiācijas drošību saistītās būves; 

• būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā; 

• citas, atsevišķi neklasificētas inženierbūves. 

 



Speciālie būvnoteikumi 

Ēku būvnoteikumi  
Ministru kabineta 02.09.2014. 

noteikumi Nr. 529 
 

Inženierbūvju būvnoteikumi 

Elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanas, būvniecības un 

uzraudzības kārtība  
Ministru kabineta 19.08.2014. 

noteikumi Nr. 501 

Dzelzceļa būvnoteikumi  
Ministru kabineta 02.09.2014. 

noteikumi Nr. 530 

Ostu hidrotehnisko, 
siltumenerģijas, gāzes un citu, 

atsevišķi neklasificētu, 
inženierbūvju būvnoteikumi  

Ministru kabineta 16.09.2014. 
noteikumi Nr. 551 

Hidrotehnisko un meliorācijas 
būvju būvnoteikumi  

Ministru kabineta 16.09.2014. 
noteikumi Nr. 550 

Elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales būvju 

būvnoteikumi  
Ministru kabineta 30.09.2014. 

noteikumi Nr. 573 

Latvijas Republikas iekšējo jūras 
ūdeņu, teritoriālās jūras un 

ekskluzīvās ekonomiskās zonas 
būvju būvnoteikumi  

Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumi Nr. 631 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi  
Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumi Nr. 633 

http://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/269165-dzelzcela-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269166-ostu-hidrotehnisko-siltumenergijas-gazes-un-citu-atseviski-neklasificetu-inzenierbuvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269166-ostu-hidrotehnisko-siltumenergijas-gazes-un-citu-atseviski-neklasificetu-inzenierbuvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269166-ostu-hidrotehnisko-siltumenergijas-gazes-un-citu-atseviski-neklasificetu-inzenierbuvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269166-ostu-hidrotehnisko-siltumenergijas-gazes-un-citu-atseviski-neklasificetu-inzenierbuvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269710-autocelu-un-ielu-buvnoteikumi


Būvniecības ieceres grafiskā 

attēlojuma pamatni nosaka 

• Būvniecības sarežģītības pakāpe un 
iespējamās ietekme uz cilvēku dzīvību, 
veselību un vidi: 

– 1.grupa (mazēkas līdz 25 kv.m, palīgēkas, 
konteineri līdz 60 kv.m., inženiertīklu pievadi) 

– 2.grupa 

– 3.grupa (vairāk kā 5 virszemes stāvi, vairāk 
kā 1 apakšzemes stāvs, vienlaicīgi uzturas 
vairāk kā 100 cilvēki, ražošanas ēkas virs 
1000 kv.m, maģistrālie inženiertīkli) 



Būvniecības ieceres grafiskā 

attēlojuma pamatni nosaka 

 

 

• 9 būvniecības veidi x 8 būvju veidi x 3 

sarežģītības pakāpes=216 varianti 



Sasniegtais rezultāts 

• Būvvaldē iesniedzamo dokumentu saturu 

un apjomu nosaka speciālie būvnoteikumi, 

kuros atšķiras lietotie termini un izpratne 

par izmantojamo augstas detalizācijas 

topogrāfisko informāciju. 

 



Vēlamais rezultāts 

• Būvniecības procesā, izmantojot augstas 

detalizācijas topogrāfisko informāciju, lietot 

atbilstošu, saskaņotu terminoloģiju. 

• Viena veida un sarežģītības pakāpes 

būvniecības ieceru attēlošanai, izmantot 

adekvāta līmeņa grafisko materiālu. 



Izpildmērījumi 

• Būvniecības likuma 21.panta pirmā daļa 

nosaka: 

–  Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības 

ierosinātājs nodrošina būves novietojuma 

uzmērījumu veikšanu un pieņem būvi 

ekspluatācijā. 



 

 

 

Paldies par uzmanību! 



 



 



 



Plāni speciālajos 

būvnoteikumos 

• Ēku būvnoteikumi: 

– situācijas plāns atbilstošā vizuāli uztveramā 
mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes 
robežu plāna 

– izpildmērījuma plāns (ar ēkas novietni, izbūvētiem 
ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus 
izbūvētām būvēm), atjaunošanas vai pārbūves 
gadījumā nepieciešams, ja mainījusies situācija 
apvidū 

– derīgs topogrāfiskais plāns; 

– topogrāfiskais plāns; 

 

 

 

 

 



Plāni speciālajos 

būvnoteikumos 
• Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības 

kārtība 
– tehniskā shēma – elektronisko sakaru tīkla pievada risinājuma un esošo 

inženierkomunikāciju attēlojums; 

– projektējamā kabeļu līniju tīkla situācijas plāns mērogā līdz M 1:10000 

– situācijas plāns mērogā līdz M 1:100000; 

– pievada novietojuma attēlojums mērogā līdz M 1:1000 situācijas plānā; 

– topogrāfiskais plāns; 

– projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī 
ieguldāmā kabeļa trases topogrāfiskais plāns ar sarkanajām līnijām un 
zemes īpašuma robežām mērogā līdz M 1:1000. Plāns satur informāciju 
par zemes gabalu (zemes vienību) kadastra apzīmējumiem un ir 
saskaņots ar nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, 
tiesiskajiem valdītājiem, kā arī ar zemes gabalu īpašniekiem vai, ja tādu 
nav, tiesiskajiem valdītājiem, kuru gaisa telpa tiek šķērsota; 

– izpildmērījuma plāns 

 

 

 

 

 

 



Plāni speciālajos 

būvnoteikumos 

• Dzelzceļa būvnoteikumi 

– situācijas plāns mērogā 1:2000–1:10000, kurā 
norādīta esošā vai nosakāmā dzelzceļa 
zemes nodalījuma josla 

– derīgs topogrāfiskais plāns; 

– izpildmērījuma plāns par dzelzceļa 
infrastruktūras objekta novietni un tam 
izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un 
uzmērījumus par izmainītiem datiem, ja veikta 
atjaunošana vai pārbūve; 

 

 

 

 

 



Plāni speciālajos 

būvnoteikumos 

• Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un 

citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 

būvnoteikumi 

– derīgs topogrāfiskais plāns (pilsētās un ciemos); 

– instrumentāli uzmērīts zemes robežu plāns, 

(ārpus pilsētām un ciemiem); 

– inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns; 

– būvlaukuma izpildmērījuma plāns, ja būve ir 

nojaukta 

 

 

 

 

 



Būvniecības process 

Būvniecības likums 

Vispārīgie 
būvnoteikumi 

(19.08.2014. Ministru 
kabineta noteikumi 

Nr.500) 

Speciālie būvnoteikumi 



Būvniecības process 

Vispārīgie 
būvnoteikumi 

Būvju 
iedalījums 

grupās 

Inženierizpētes 
noteikumi 



Būvju iedalījums grupās 

• Būves iedala 3 grupās atkarībā no 

būvniecības sarežģītības pakāpes un 

iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, 

veselību un vidi. 



Būvju iedalījums grupās (ēkas) 

Grupa Tips Platība Stāvu 
skaits 

Cilvēku 
skaits 

Būvtilpum
s 

Jauda 

1.Grupa Mazēka 25 m2 1 

1.Grupa Lauku 
saimniecīb
u 
nedzīvoja
ma ēka vai 
palīgēka 

60 m2 1 

1.Grupa Rūpniecis
ki 
izgatavota 
ēka, 
konteiners 

60m2 1 

1.Grupa Betonēts 
laukums 



Būvju iedalījums grupās (ēkas) 

Grupa Tips Platība Stāvu 
skaits 

Cilvēku 
skaits 

Būvtilpum
s 

Jauda 

1.Grupa Ūdens 
rezervuārs 

50 m3 

1.Grupa KTA un 
elktroietaš
u ēkas 

60 m2 20kV 



Būvju iedalījums grupās (ēkas) 

Grupa Tips Platība Stāvu 
skaits 

Cilvēku 
skaits 

Būvtilpum
s 

Jauda 

3.Grupa Ēkas >5 
virszemes, 
>1 
apakšzem
es  

Vienlaikus 
>100 
cilvēki 

3.Grupa Ražošanas 
ēka 

>1000 m2 

3.Grupa Noliktava >2000m2 

3.Grupa Ēka 
šķidru, 
gāzveida 
vielu vai 
beramu 
materiālu 
uzglabāša
nai, 
pārkrauša
nai vai 
pārstrādei 

>5000m3 



Būvju iedalījums grupās (ēkas) 

Grupa Tips Platība Stāvu 
skaits 

Cilvēku 
skaits 

Būvtilpum
s 

Jauda 

3.Grupa Ūdens 
rezervuārs 

>1000 m3 

3.Grupa Katlumāja
s un 
elektroen
erģijas 
apgādes 
ēkas 

>2MW 

3.Grupa Slēgto 
transform
atoru 
apakšstaci
ju ēkas  

110kV 



Būvju iedalījums grupās 

(inženierbūves) 
• 1. grupas inženierbūves ir inženiertīklu pievadi, māju ceļi 

viena īpašnieka zemes gabalā; dzelzceļa gājēju pārejas un 
dzelzceļa tehnoloģiskās pārbrauktuves, viena īpašnieka 
meliorācijas sistēma vai atsevišķas būves, rakti dīķi ar 
virsmas laukumu vienas zemes vienības robežās līdz 0,5 ha 
platībā; atsevišķie labiekārtojuma elementi, kas atrodas 
publiskajā ārtelpā – soliņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta 
aprīkojums, atsevišķās laternas un apgaismes ķermeņi, 
karogu masti, velosipēdu statīvi u.tml, Stacionārie reklāmas 
un informācijas stendi ar augstumu līdz 2,5 m un citi tiem 
pielīdzināmi objekti, tai skaitā ielu norāžu stabi līdz 4 m (bez 
elektrības pieslēguma); žogi un mūri viena zemes gabala 
robežās, labiekārtoti (betona, šķembu u. c.) laukumi līdz 
50 m2 ārpus pilsētu un ciemu teritorijas lauksaimnieciskās 
ražošanas vajadzībām. 



Būvju iedalījums grupās 

(inženierbūves) 
• 3.grupas inženierbūves ir automaģistrāles un ātrsatiksmes autoceļi, tilti, viadukti un ceļu pārvadi, tuneļi, 

garāki par 100 m; publiskās lietošanas dzelzceļi, maģistrālās sakaru līnijas, torņi, augstāki par 100 m, 
elektropārvades līnijas ar nominālo spriegumu 110 kV un augstāku, apakšstacijas (izņemot slēgtās 
transformatoru apakšstaciju ēkas) ar 110 kV spriegumu un augstāku, hidroelektrostacijas ar jaudu virs 2 
MW, gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 Mpa, spēkstaciju būves ar 
jaudu virs 20 kW, tai skaitā vēja elektrostacijas (vēja parki), dūmeņi virs 60 m, ), ūdens noteces un 
līmeņu regulēšanas hidrotehniskās būves, ja aizsprosta augstums pārsniedz 15 metrus vai novadbūves 
caurplūde pārsniedz 500 m3/s, ūdens resursu izmantošanas hidrotehniskās būves, ja hidroelektrostacijas 
projektētā jauda ir no 1 MW līdz 2 MW vai sūkņu stacijas ražīgums ir lielāks par 5 m3/s, iekšējie ūdensceļi 
un ostas, kas paredzētas iekšzemes ūdenstransportam ar 1000 t un lielāku tilpību, visas ar radiācijas 
drošību saistītās būves, visas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā, rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, ķīmiskās 
ražošanas būves, smagās rūpniecības uzņēmumu būves), visa veida estrādes, atklātie sporta laukumi 
un baseini ar tribīnēm, kuras paredzētas vairāk nekā 100 cilvēkiem, visu veidu maģistrālie cauruļvadi un 
to pārvades estakādes, notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī, kanalizācijas 
notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar jaudu virs 200 m3/diennaktī, ūdens un kanalizācijas maģistrāles 
ar diametru no 1000 mm, ūdens attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī, lidlauku skrejceļi, kas 
ir garāki par 2,0 km. 

 

 

 

• , 



Inženierizpētes noteikumi 

• Inženierizpēte būvniecības vajadzībām ietver 
ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti. 

• Inženierizpēti veic no jauna būvējamu, pārbūvējamu 
un atjaunojamu būvju būvprojektam.  

• Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību 
atkarībā no būves sarežģītības pakāpes un 
iespējamās ietekmes uz vidi nosaka pasūtītājs kopā ar 
būvprojekta izstrādātāju un inženierizpētes darbu 
izpildītāju. 

• Inženierizpētes darbu veicējam ir pienākums 
pārliecināties, ka ir saņemta pietiekama un aktuāla 
informācija inženierizpētes veikšanai un, ja 
nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju. 

 

 



Zināšanai 

• Dalījums būvju grupās un būvniecības 
process neattiecas uz ģeodēziskajiem 
punktiem, robežzīmēm un citām apvidū 
nostiprinātām zīmēm, kurām ir noteikts 
vismaz viens no šādiem raksturlielumiem – 
koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā 
lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā 
lauka vērtība – un kuru būvniecības kārtību 
nosaka normatīvie akti ģeodēzijas, 
kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas 
jomā. 



Speciālie būvnoteikumi 

• Būvvaldē iesniedzamo dokumentu saturu 

un apjomu nosaka speciālie būvnoteikumi. 



Speciālie būvnoteikumi 

Speciālie būvnoteikumi 

Ēku būvnoteikumi  
Ministru kabineta 02.09.2014. 

noteikumi Nr. 529 
 

Inženierbūvju būvnoteikumi 

Elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanas, būvniecības un 

uzraudzības kārtība  
Ministru kabineta 19.08.2014. 

noteikumi Nr. 501 

Dzelzceļa būvnoteikumi  
Ministru kabineta 02.09.2014. 

noteikumi Nr. 530 

Ostu hidrotehnisko, 
siltumenerģijas, gāzes un citu, 

atsevišķi neklasificētu, 
inženierbūvju būvnoteikumi  

Ministru kabineta 16.09.2014. 
noteikumi Nr. 551 

Hidrotehnisko un meliorācijas 
būvju būvnoteikumi  

Ministru kabineta 16.09.2014. 
noteikumi Nr. 550 

Elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales būvju 

būvnoteikumi  
Ministru kabineta 30.09.2014. 

noteikumi Nr. 573 

Latvijas Republikas iekšējo jūras 
ūdeņu, teritoriālās jūras un 

ekskluzīvās ekonomiskās zonas 
būvju būvnoteikumi  

Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumi Nr. 631 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi  
Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumi Nr. 633 

http://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/269032-elektronisko-sakaru-tiklu-ierikosanas-buvniecibas-un-uzraudzibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/269165-dzelzcela-buvnoteikumi
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http://likumi.lv/ta/id/269166-ostu-hidrotehnisko-siltumenergijas-gazes-un-citu-atseviski-neklasificetu-inzenierbuvju-buvnoteikumi
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http://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269199-elektroenergijas-razosanas-parvades-un-sadales-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269710-autocelu-un-ielu-buvnoteikumi


Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

pirmās grupas 
ēkas jauna 
būvniecība vai 
novietošana 

situācijas plāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
zemes robežu 
plāna, kurā 
norādīta 
paredzētā 
objekta 
piesaiste zemes 
gabalā un tā 
ārējie izmēri 

izpildmērījuma 
plānu (ar ēkas 
novietni, 
izbūvētiem 
ārējiem 
inženiertīkliem 
un citām 
vienlaikus 
izbūvētām 
būvēm), bet 
atjaunošanas 
vai pārbūves 
gadījumā –, ja 
mainījusies 
situācija apvidū 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

otrās vai trešās 
grupas ēkas 
jauna 
būvniecība 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna; 
savietotais 
projektēto 
inženiertīklu 
plāns atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna;  

ēkas vai tās 
daļas, ārējo 
inženiertīklu, 
citu vienlaikus 
izbūvētu būvju 
horizontālās un 
vertikālās 
novietnes 
izpildmērījumu
s, bet 
atjaunošanas 
vai pārbūves 
gadījumā 
izpildmērījumu
s veic, ja 
mainījusies 
situācija 
apvidū; 
izpildmērījumu 
plānu, tai skaitā 
vertikālo 
uzmērījumu 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

otrās vai trešās 
grupas ēkas 
novietošana 

būvobjekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

otrās vai trešās 
grupas ēkas vai 
tās daļas 
pārbūve 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna; 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

otrās grupas 
ēkas 
nojaukšanu, ja 
tā nav pieslēgta 
ārējiem 
inženiertīkliem 
vai tie ir 
atslēgti 

situācijas plānu 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
zemes robežu 
plāna, kurā 
norādīta 
nojaucamā ēka 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

Ierosinot otrās 
vai trešās 
grupas ēkas 
nojaukšanu 

būvprojekta 
ģenerālplāna 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna, norādot 
tajā nojaucamo 
ēku un 
demontējamos 
inženiertīklus 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna ar 
nojaucamo ēku 
un 
demontējamie
m 
inženiertīkliem; 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ēku 
būvnoteikumi 

Ierosinot otrās 
vai trešās 
grupas ēkas 
nojaukšanu 

būvprojekta 
ģenerālplāna 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna, norādot 
tajā nojaucamo 
ēku un 
demontējamos 
inženiertīklus 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Elektronisko 
sakaru tīklu 
ierīkošanas, 
būvniecības un 
uzraudzības 
kārtība 

Elektronisko 
sakaru tīkla 
pievads 

elektronisko 
sakaru tīkla 
pievada 
novietojuma 
attēlojums 
mērogā līdz M 
1:1000 
situācijas plānā 
vai 
topogrāfiskajā 
plānā, ja 
ierīkošanas 
projekta 
īstenošanai 
nepieciešams 
veikt rakšanas 
darbus; 

Pasūtītājs pēc 
elektronisko 
sakaru tīklu 
pārbūves vai 
pievada 
izbūves 
pabeigšanas 
iesniedz 
būvvaldē 
elektronisko 
sakaru tīkla 
novietojuma 
izpildmērījumu 
plānu. 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Elektronisko 
sakaru tīklu 
ierīkošanas, 
būvniecības un 
uzraudzības 
kārtība 

elektronisko 
sakaru tīkla 
būvniecībai vai 
pārbūvei  

projektējamā 
kabeļu līniju 
tīkla situācijas 
plāns mērogā 
līdz M 1:10000 

projektējamās 
kabeļu 
kanalizācijas, 
jaunas stabu 
līnijas vai gruntī 
ieguldāmā 
kabeļa trases 
topogrāfiskais 
plāns ar 
sarkanajām 
līnijām un 
zemes īpašuma 
robežām 
mērogā līdz M 
1:1000. Plāns 
satur 
informāciju par 
zemes gabalu 
(zemes 
vienību) 
kadastra 
apzīmējumiem 
un ir saskaņots 
ar nekustamo 
īpašumu 
īpašniekiem 
vai, ja tādu nav, 
tiesiskajiem 
valdītājiem, kā 
arī ar zemes 
gabalu 
īpašniekiem 
vai, ja tādu nav, 
tiesiskajiem 
valdītājiem, 
kuru gaisa telpa 
tiek šķērsota; 

būvprojektā 
paredzēto 
inženierkomuni
kāciju 
novietojuma 
izpildmērījumu 
plānu 

Elektronisko 
sakaru tīklu 
ierīkošanas, 
būvniecības un 
uzraudzības 
kārtība 
 

elektronisko 
sakaru tīkla 
būves 
nojaukšanai  

situācijas plāns 
mērogā līdz M 
1:10000; 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Dzelzceļa 
būvnoteikumi 

dzelzceļa 
infrastruktūras 
objekta 
pārbūvei vai 
jauna objekta 
būvniecībai  

situācijas plāns 
mērogā 
1:2000–
1:10000, kurā 
norādīta esošā 
vai nosakāmā 
dzelzceļa 
zemes 
nodalījuma 
josla; 

būvobjekta 
ģenerālplāns 
mērogā 1:500 
uz derīga 
topogrāfiskā 
plāna; 
savietotais 
projektējamo 
inženiertīklu 
plāns mērogā 
1:500 uz derīga 
topogrāfiskā 
plāna 

izpildmērījuma 
plānu par 
dzelzceļa 
infrastruktūras 
objekta 
novietni un 
tam izbūvētiem 
ārējiem 
inženiertīkliem 
un 
uzmērījumus 
par izmainītiem 
datiem, ja 
veikta 
atjaunošana vai 
pārbūve; 

dzelzceļa 
infrastruktūras 
objekta 
atjaunošanai  

situācijas plāns 
mērogā 
1:2000–
1:10000, kurā 
norādīta esošā 
dzelzceļa 
zemes 
nodalījuma 
josla; 

dzelzceļa 
infrastruktūras 
objekta 
novietošanai 
un nojaukšanai  

situācijas plāns 
mērogā 
1:2000–
1:10000, kurā 
norādīta esošā 
vai nosakāmā 
dzelzceļa 
zemes 
nodalījuma 
josla; 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Ostu 
hidrotehnisko, 
siltumenerģijas
, gāzes un citu, 
atsevišķi 
neklasificētu, 
inženierbūvju 
būvnoteikumi 

pirmās grupas 
inženierbūves 
jaunu 
būvniecību, 
ierīkošanu, 
nojaukšanu, 
novietošanu, 
pārbūvi vai 
restaurāciju 

derīgu zemes 
gabala 
topogrāfisko 
plānu vai 
instrumentāli 
uzmērītu 
zemes robežu 
plānu, 
novietojuma 
plānu 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000), kurā 
norādīts 
paredzētās 
inženierbūves 
novietojums 
zemes gabalā 
un tās ārējie 
izmēri, uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna pilsētās 
un ciemos, bet 
ārpus pilsētām 
un ciemiem uz 
instrumentāli 
uzmērīta zemes 
robežu plāna 
(neattiecas uz 
inženierbūves 
nojaukšanu); 

inženierbūves 
novietojuma 
izpildmērījuma 
plānu 
(neattiecas uz 
iekšējo 
inženiertīklu 
būvniecību); 

Inženiertīklu 
pievads 

derīgu zemes 
gabala 
topogrāfisko 
plānu, ja 
inženierbūve 
tiek ierīkota 
zemes gabalā; 
būvprojekta 
izstrādātāja 
parakstītu 
inženiertīkla 
pievada 
novietojuma 
plānu uz derīga 
topogrāfiskā 
plāna atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) vai, ja 
inženiertīkli 
tiek ierīkoti 
ēkā, 
būvprojekta 
izstrādātāja 
parakstītu 
iekšējo 
inženiertīklu 
novietojuma 
plānu uz ēkas 
stāva plāna vai 
telpu grupas 
plāna 

otrās vai trešās 
grupas 
inženierbūves 
būvniecību 

būvprojekta 
ģenerālplānu 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna; 
savietotais 
projektējamo 
inženiertīklu 
plāns atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna; 

inženierbūves 
novietojuma 
izpildmērījuma 
plānu 

Otrās vai trešās 
grupas 
inženierbūves 
nojaukšanas 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna; 
savietotais 
demontējamo 
inženiertīklu 
plāns atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
topogrāfiskā 
plāna; 

būvlaukuma 
izpildmērījuma 
plānu 
(neattiecas uz 
iekšējo 
inženiertīklu 
nojaukšanu); 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Hidrotehnisko 
un meliorācijas 
būvju 
būvnoteikumi 

pirmās grupas 
būves jaunu 
būvniecību, 
atjaunošanu, 
nojaukšanu, 
novietošanu vai 
pārbūvi 

zemes robežu 
plānu vai 
derīgu 
topogrāfisko 
plānu mērogā 
1:500; 
novietnes 
plānu 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:500; M 
1:1000; M 
1:2000; M 
1:5000), kurā 
norādīts 
paredzētās vai 
nojaucamās 
būves 
novietojums 
zemes gabalā 
un tās galvenie 
parametri 
(garums, 
platums, 
dziļums un citi 
parametri), uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna pilsētās 
un ciemos, bet 
ārpus pilsētām 
un ciemiem – 
uz zemes 
robežu plāna 

Pabeidzot 
būvdarbus, 
pasūtītājs 
iesniedz 
būvvaldē 
aizpildītu 
paskaidrojuma 
raksta II daļu 
un būves 
izpildmērījuma 
plānu vai 
būvlaukuma 
izpildmērījuma 
plānu, ja būve 
ir nojaukta. 

otrās vai trešās 
grupas būves 
jaunu 
būvniecību, 
atjaunošanu, 
nojaukšanu, 
novietošanu vai 
pārbūvi 

zemes robežu 
plāna vai derīga 
topogrāfiskā 
plāna mērogā 
1:500; 
situācijas plāna 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:500; M 
1:1000; M 
1:2000; M 
1:5000), kurā 
norādīts 
paredzētās vai 
nojaucamās 
būves 
novietojums 
zemes gabalā 
un tās galvenie 
parametri 
(garums, 
platums, 
dziļums), uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna pilsētās 
un ciemos, bet 
ārpus pilsētām 
un ciemiem – 
uz zemes 
robežu plāna; 

Būvprojektus, 
izņemot 
būvprojektus 
lineāru būvju 
atjaunošanai 
vai pārbūvei, 
izstrādā uz 
topogrāfiskā 
plāna. Lineāru 
būvju 
atjaunošanas 
vai pārbūves 
būvprojektus 
izstrādā uz 
būves 
uzmērījuma 
plāna; 
savietotais 
projektējamo 
inženiertīklu 
plāns uz 
topogrāfiskā 
plāna mērogā 
1:500, ja tiek 
projektēti 
inženiertīkli; 
savietotais 
demontējamo 
inženiertīklu 
plāns uz 
topogrāfiskā 
plāna mērogā 
1:500, ja tiek 
demontēti 
inženiertīkli 

Pirms būves 
pieņemšanas 
ekspluatācijā 
vai nojaukšanas 
darbu 
pieņemšanas 
būvdarbu 
veicējs veic 
būves vai 
būvlaukuma 
izpildmērījumu; 
būves 
novietnes 
izpildmērījuma 
plānu ar reljefa 
un būvju 
augstumu 
atzīmēm, 
izņemot 
gadījumu, ja 
būve nojaukta; 
būvlaukuma 
izpildmērījuma 
plānu, ja būve 
nojaukta 

http://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi


Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Elektroenerģija
s ražošanas, 
pārvades un 
sadales būvju 
būvnoteikumi 

Energoapgādes 
objektu 
būvniecībai, 
kas ir pirmās 
grupas būves 

tehnisko 
shēmu, tai 
skaitā situācijas 
plānu, un 
būvobjekta 
aprakstu(situāc
ijas plāns – 
mērogā 
samazināts 
apvidus 
horizontālās 
projekcijas 
attēls plaknē ar 
būvju un 
inženierkomuni
kāciju 
izvietojumu 
būvobjektā;) 

energoapgādes 
objekta 
projektētāja 
parakstīts 
elektrotīkla 
pievada 
novietojuma 
attēlojums ar 
mēroga 
noteiktību no 
1:250 līdz 
1:500 situācijas 
plānā. Vietās ar 
blīvu 
inženierkomuni
kāciju 
izvietojumu un 
sarežģītu 
konstruktīvo 
risinājumu 
attēlošanai 
izmanto 
mērogu ar 
mēroga 
noteiktību no 
1:50 līdz 1:250; 

energoapgādes 
objekta vai tā 
daļas 
novietojuma 
izpildmērījumu
s digitālā formā 
LKS 92 
koordinātu 
sistēmā. Veicot 
inženierkomuni
kāciju 
novietojuma 
uzmērījumus 
(digitālā formā 
LKS 92 
koordinātu 
sistēmā), gruntī 
izbūvēto 
komunikāciju 
novietojumam 
pieļaujama 
pielaide +/– 0,3 
m no 
energoapgādes 
objekta 
projektā 
paredzētā. 

energoapgādes 
objektu 
būvniecībai, 
kas ir otrās vai 
trešās grupas 
būves 

tehniskā 
risinājuma 
attēlojumu uz 
situācijas plāna 
būvniecības 
ierosinātāja 
noteiktajā 
mērogā; 

zemes vienības 
topogrāfiskās 
izpētes 
materiāli un, ja 
projektēšanas 
uzdevumā 
noteikts, 
ģeodēziskās 
izpētes 
materiāli; 
gaisvadu 
elektrolīnijām – 
elektrolīnijas 
trases plāns 
derīgā 
topogrāfiskajā 
plānā pilsētās 
un ciemos ar 
mēroga 
noteiktību no 
1:250 līdz 
1:2000, lauku 
apvidos ar 
mēroga 
noteiktību no 
1:1000 līdz 
1:10000, 
šķērsojumos ar 
inženiertīkliem 
un būvēm – 
trases plāns un 
garenprofils 
horizontālā ar 
mēroga 
noteiktību 
1:500, 
vertikālie 
griezumi 
šķērsojumos ar 
pazemes un 
virszemes 
inženierkomuni
kāciju un citu 
šķēršļu 
šķērsojuma 
vietām ar 
mēroga 
noteiktību 
1:50; kabeļu 
elektrolīnijām – 
elektrolīnijas 
trases plāns 
derīgā 
topogrāfiskajā 
plānā pilsētās 
un ciemos ar 
mēroga 
noteiktību no 
1:250 līdz 
1:2000, lauku 
apvidos ar 
mēroga 
noteiktību no 
1:1000 līdz 
1:10000, 
šķērsojumos ar 
inženiertīkliem 
un būvēm – 
trases plāns un 
garenprofils 
horizontālā ar 
mēroga 
noteiktību 
1:500, vertikālā 
ar mēroga 
noteiktību 
1:50, bet, ja 
izmanto 
beztranšeju 
kabeļu 
guldīšanas 
metodi 
(caurduršanas 
metodi), – 
vertikālais 
griezums ar 
mēroga 
noteiktību 1:50 
ar šķērsojošām 
vai blakus 
esošām 
pazemes 
inženierkomuni
kācijām, to 
tehniskajiem 
datiem un 
augstuma 
atzīmēm; 
33.13. 
hidroelektrosta
cijas 
hidrotehniskai 
būvei: 
33.13.1. 
būvprojekta 
ģenerālplāna 
rasējuma lapa 
M 1:500 uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna ar zemes 
vienības 
robežām; 
33.13.2. 
savietotais 
projektējamo 
inženiertīklu 
plāns M 1:500 
uz derīga 
topogrāfiskā 
plāna, 
teritorijas 
vertikālais 
plānojums un 
labiekārtojuma 
risinājuma 
plāns; 
 

energoapgādes 
objekta vai tā 
daļas 
novietojuma 
izpildmērījumu
s digitālā formā 
LKS 92 
koordinātu 
sistēmā. Veicot 
inženierkomuni
kāciju 
novietojuma 
uzmērījumus 
(digitālā formā 
LKS 92 
koordinātu 
sistēmā), gruntī 
izbūvēto 
komunikāciju 
novietojumam 
pieļaujama 
novirze +/– 0,3 
m no 
energoapgādes 
objekta 
projektā 
paredzētā; 



Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Latvijas 
Republikas 
iekšējo jūras 
ūdeņu, 
teritoriālās 
jūras un 
ekskluzīvās 
ekonomiskās 
zonas būvju 
būvnoteikumi 

būvju 
būvniecībai 
jūrā 

Iesniegumam 
pievieno 
plānotā 
laukuma izvēles 
pamatojumu, 
shēmu un 
plānu 
elektroniskā 
veidā, norādot 
laukuma 
elipsoidālās 
(ģeogrāfiskās) 
koordinātas 
1984. gada 
Pasaules 
Ģeodēziskajā 
koordinātu 
sistēmā 
(WGS84) 
(turpmāk – 
koordinātas), 
laukuma 
platību, 
attālumu līdz 
krastam un tā 
atrašanās vietu 
(shematiski) 
attiecībā pret 
jūras vai 
sauszemes 
teritoriju, kas 
saskaņots ar 
valsts akciju 
sabiedrību 
"Latvijas Jūras 
administrācija" 
(turpmāk – 
Latvijas Jūras 
administrācija) 
no kuģošanas 
drošības 
viedokļa, kā arī 
šo noteikumu 
11. punktā 
minēto 
informāciju; 
projektējamās 
teritorijas 
vispārīgā plāna 
ar būvju 
piesaisti 
licences 
laukumam jūrā 
(turpmāk – 
būvprojekta 
ģenerālplāns) 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
jūras dziļuma 
mērījuma 
planšetes; 

būvprojekta 
ģenerālplāns 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
jūras dziļuma 
mērījuma 
planšetes; 
savietotais 
projektējamo 
inženiertīklu 
plāns atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250; M 
1:500; M 
1:1000) uz 
jūras dziļuma 
mērījuma 
planšetes 

Pirms būves 
pieņemšanas 
ekspluatācijā 
vai būves 
nojaukšanas 
ierosināšanas 
būvdarbu 
veicējs veic 
būves vai 
būvlaukuma 
izpildmērījumu
139.3. būves 
novietnes 
uzmērījuma 
plānu ar reljefa 
un būvju 
augstumu un 
dziļuma 
atzīmēm, 
izņemot būves 
nojaukšanu; 
139.4. 
būvlaukuma 
uzmērījuma 
plānu, ja būve 
tiek nojaukta; 
 

http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi


Definīcijas 

Būvnoteikumi Grupa Iecere Projektēšana Nodošana 
ekspluatācijā 

Autoceļu un 
ielu 
būvnoteikumi 

Valsts autoceļu 
būvniecības  

Pasūtītājs pirms 
būvniecības 
ieceres 
iesnieguma 
iesniegšanas 
var lemt par 
būvprojekta 
nepieciešamību 
autoceļu vai 
tiltu 
atjaunošanai. 
Minēto 
informāciju 
norāda 
būvniecības 
ieceres 
iesniegumā. 
Pirms 
būvprojekta 
izstrādes 
lēmumu par 
inženierizpētes 
sastāvu un 
apjomu 
pieņem valsts 
autoceļa 
īpašnieks, 
projektēšanas 
uzdevumā 
detalizēti 
aprakstot 
minimālo 
inženierizpētes 
apjomu 
konkrētajam 
būvprojektam, 
kā arī prasības 
svarīgākajiem 
tehniskajiem 
parametriem, 
normatīvajiem 
aktiem un 
standartiem, 
kuri jāievēro, 
izstrādājot 
būvprojektu 

Pēc būvdarbu 
pabeigšanas 
veic paveikto 
būvdarbu 
uzmērījumus 
un 
izpildmērījumu
s, kuru 
veikšanas 
kārtību un 
nepieciešamo 
apjomu 
atbilstoši 
normatīvajiem 
aktiem nosaka 
pasūtītājs. 
Pasūtītājs 
būvdarbu 
uzmērījumu 
dokumentus 
atjaunošanas 
gadījumā glabā 
ne mazāk kā 10 
gadus pēc 
būvdarbu 
pabeigšanas, 
bet jaunas 
būvniecības, 
pārbūves vai 
nojaukšanas 
gadījumā – ne 
mazāk kā 25 
gadus pēc 
būvdarbu 
pabeigšanas. 
Būves 
izpildmērījuma 
plānu izstrādā 
normatīvajos 
aktos 
noteiktajā 
kārtībā, tajā 
papildus 
iekļaujot 
informāciju par 
valsts autoceļa 
laukumu 
(brauktuves 
laukums, 
ieskaitot 
veloceliņu, 
ietvju un 
apmaļu 
laukumu, bet 
neieskaitot 
veģetācijas 
aizņemto 
laukumu) 
atbilstoši valsts 
autoceļa 
seguma 
materiāliem, 
brauktuves 
platumu un 
brauktuves 
garumu pa 
valsts autoceļa 
ass līniju. 
 

māju ceļu 
atjaunošanu, 
pārbūvi un 
nojaukšanu. 

71.3.1. māju 
ceļa vizuālo 
risinājumu uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna (M 
1:500) pilsētās 
un ciemos, 
izņemot 
gadījumu, ja 
māju ceļš tiek 
nojaukts; 
71.3.2. jaunas 
būvniecības vai 
pārbūves 
gadījumā – 
novietnes 
plānu 
atbilstošā 
mērogā (M 
1:500), kurā 
norādīts 
paredzētā māju 
ceļa 
novietojums 
zemes gabalā 
un tā izmēri, uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna pilsētās 
un ciemos, bet 
ārpus pilsētām 
un ciemiem – 
uz 
instrumentāli 
uzmērīta zemes 
gabala robežu 
plāna; 
71.3.3. 
nojaukšanas 
gadījumā – 
situācijas plānu 
atbilstošā 
vizuāli 
uztveramā 
mērogā (M 
1:250, M 1:500 
vai M 1:1000) 
uz zemes 
robežu plāna, 
kurā norādīts 
nojaucamais 
māju ceļš; 
 

izpildmērījuma 
plānu (ar māju 
ceļa novietni, 
izbūvētiem/noj
auktiem 
ārējiem 
inženiertīkliem 
un citām 
vienlaikus 
izbūvētām/noja
uktām būvēm), 
bet pārbūves 
gadījumā, ja 
mainījusies 
situācija 
apvidū. 

jauna ceļa un 
ielas 
būvniecību vai 
esoša ceļa un 
ielas pārbūvi 

būvprojekta 
ģenerālplāna 
atbilstošā 
mērogā uz 
derīga 
topogrāfiskā 
plāna mērogā 
M 1:500; 

85.2.2. 
būvprojekta 
ģenerālplāna 
rasējuma lapa 
atbilstošā 
mērogā uz 
topogrāfiskā 
plāna; 
85.2.3. 
savietotais 
projektējamo 
inženiertīklu 
plāns atbilstošā 
mērogā uz 
topogrāfiskā 
plāna; 
 

Pēc būvdarbu 
pabeigšanas 
veic paveikto 
būvdarbu 
uzmērījumus 
un 
izpildmērījumu
s. Kārtību, kādā 
veic minētos 
mērījumus, un 
to 
nepieciešamo 
apjomu nosaka 
pasūtītājs, 
ievērojot 
normatīvajos 
aktos noteiktās 
prasības. Ceļa 
un ielas 
izpildmērījumu 
plānu izstrādā 
normatīvajos 
aktos 
noteiktajā 
kārtībā, 
papildus tajā 
iekļaujot 
informāciju par 
ceļa un ielas 
laukumu 
(brauktuves 
laukums, 
ieskaitot 
veloceliņu, 
ietvju un 
apmaļu 
laukumu, bet 
neieskaitot 
veģetācijas 
aizņemto 
laukumu) 
atbilstoši ceļa 
un ielas 
seguma 
materiāliem, 
brauktuves 
platumu un 
brauktuves 
garumu pa ceļa 
un ielas ass 
līniju. 

ceļa un ielas 
atjaunošanu 
vai nojaukšanu 

74.2. zemes 
gabala 
topogrāfisko 
plānu, ja ceļš 
un iela tiek 
atjaunota 
zemes gabalā, 
kas atrodas 
pilsētas vai 
ciema 
administratīvaj
ā teritorijā; 
74.3. zemes 
gabala 
situācijas 
plānu, ja ceļš 
un iela tiek 
atjaunota 
zemes gabalā, 
kas atrodas 
ārpus pilsētas 
vai ciema 
administratīvās 
teritorijas; 
 

Pēc ceļa un 
ielas 
atjaunošanas 
vai nojaukšanas 
būvdarbu 
pabeigšanas 
pasūtītājs 
informē 
būvvaldi par 
būvdarbu 
pabeigšanu, 
iesniedzot 
aizpildītu 
apliecinājuma 
kartes II daļu 
un 
izpildmērījuma 
plānu, ja ceļš 
un iela ir 
nojaukta. 

Komersantu 
ceļa 
būvniecībai 

202.2.1. zemes 
gabala 
topogrāfisko 
plānu, kurā 
iezīmēta ceļa 
trase, ja 
komersantu 
ceļš atrodas 
pilsētas vai 
ciema 
administratīvaj
ā teritorijā; 
202.2.2. zemes 
gabala 
situācijas 
plānu, kurā 
iezīmēta ceļa 
trase, ja 
komersantu 
ceļš atrodas 
ārpus pilsētas 
vai ciema 
administratīvās 
teritorijas; 
 

Komersantu 
ceļa 
būvprojekta 
detalizētu 
saturu un 
noformēšanas 
prasības 
nosaka 
komersantu 
ceļa īpašnieks 
projektēšanas 
uzdevumā, 
pamatojoties 
uz Latvijas 
standarta LVS 
190-6:2009 
"Ceļu 
projektēšanas 
noteikumi" 6. 
daļu "Autoceļu 
un tiltu 
būvprojekta 
saturs un 
noformēšana" 
vai komersantu 
ceļa īpašnieka 
noteiktajām 
prasībām, ja tās 
pamatotas ar 
normatīvo aktu 
vai standartu 
prasībām 

243. Pēc 
būvdarbu 
pabeigšanas 
veic paveikto 
būvdarbu 
uzmērījumus 
un 
izpildmērījumu
s, kuru 
veikšanas 
kārtību un 
nepieciešamo 
apjomu nosaka 
pasūtītājs, 
ievērojot 
normatīvajos 
aktos noteikto. 
244 
244. Būvdarbu 
veicējs 
sagatavo 
paveikto 
būvdarbu 
uzmērījumu 
dokumentus un 
izpildshēmu 
(būves 
novietojuma 
plānu vienā no 
šādiem 
mērogiem – M 
1:1000, M 
1:2000 vai M 
1:5000) un 
nodod tos 
pasūtītājam 
mēneša laikā 
pēc būvdarbu 
pabeigšanas, ja 
būvdarbu 
līgumā nav 
noteikts citādi. 
245 
245. Pasūtītājs 
būvdarbu 
uzmērījumu 
dokumentus 
glabā ne mazāk 
kā 25 gadus 
pēc būvdarbu 
pabeigšanas. 
246 
246. Būves 
izpildmērījumā 
atspoguļo 
topogrāfisko 
informāciju par 
komersantu 
ceļu, kas 
radusies 
būvniecības 
procesā, tajā 
papildus 
norādot 
komersantu 
ceļa laukumu 
(brauktuves 
laukums, 
ieskaitot 
veloceliņu, 
ietvju un 
apmaļu 
laukumu, ja 
tādi ir, bet 
neieskaitot 
veģetācijas 
aizņemto 
laukumu) 
atbilstoši 
komersantu 
ceļa seguma 
materiāliem, 
brauktuves 
platumu un 
brauktuves 
garumu pa 
komersantu 
ceļa ass līniju. 
būves 
izpildmērījuma 
plānu; 

komersantu 
ceļa 
atjaunošanu 
vai nojaukšanu 

203.2. zemes 
gabala derīgu 
topogrāfisko 
plānu, kurā 
iezīmēts 
atjaunojamais 
ceļš, ja 
atjaunošana 
notiek zemes 
gabalā, kas 
atrodas pilsētas 
vai ciema 
administratīvaj
ā teritorijā; 
203.3. zemes 
gabala 
situācijas 
plānu, kurā 
iezīmēts 
atjaunojamais 
ceļš, ja 
atjaunošana 
notiek zemes 
gabalā, kas 
atrodas ārpus 
pilsētas vai 
ciema 
administratīvās 
teritorijas; 
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Definīcijas 

• Augstas detalizācijas topogrāfisko 

informāciju attēlo topogrāfiskajā plānā un 

izpildmērījuma plānā. 



Definīcijas 

• Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas iegūšanai jālieto tādas 

uzmērīšanas metodes un instrumentus, lai 

veicot atkārtotu teritorijas uzmērīšanu 

noteikto koordinātu un augstumu starpība 

skaidri izteiktiem objektiem un situācijas 

kontūrām 5 centimetrus koordinātām un 3 

centimetrus augstumam 


