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APSTIPRINĀTS 

ar Rugāju novada domes  

2018. gada 15.marta lēmumu Nr.60 

 

BŪVVALDES NOLIKUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā 

 
Izdots pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

73. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu,  

un Būvniecības likuma 12. pantu 
 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Nolikums nosaka Rugāju novada pašvaldības būvvaldes (turpmāk –Iestāde), kas ir Rugāju 

novada domes (turpmāk - Dome) dibinātā Iestāde,  funkcijas, uzdevumus, kompetenci, tiesības, 

atbildību, struktūru un darba organizāciju, kā arī finansēšanas kārtību. 

2. Iestāde ir pašvaldības izveidota institūcija, kas ir tieši pakļauta Rugāju novada pašvaldības 

izpilddirektoram (turpmāk - Izpilddirektors), kas veic un kontrolē pašvaldības kompetencē 

esošās funkcijas būvniecības jomā un to atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību 

regulējošu normatīvo aktu prasībām Rugāju novada administratīvajā teritorijā. 

3. Iestāde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā un Rugāju novada administratīvajā teritorijā 

spēkā esošos normatīvos aktus, Domes lēmumus, priekšsēdētāja un Izpilddirektora rīkojumus.  

4. Iestāde, pildot noteiktās funkcijas un uzdevumus, sadarbojas ar Domes struktūrvienībām, 

pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, Būvniecības 

valsts kontroles biroju un citām juridiskām personām. 

5. Iestādes mērķis ir kvalitatīvas, līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas 

izstrādāšana, realizācija un kontrole Rugāju novada administratīvajā teritorijā atbilstoši attīstības 

plānam, teritorijas plānojumiem, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.  

6. Iestādei ir  savs apaļais zīmogs ar Iestādes pilnu nosaukumu valsts valodā. 

7. Iestādes juridiskā adrese ir Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-

4570.  

8. Šo nolikumu apstiprina, grozījumus tajā izdara un atzīst par spēku zaudējušu Dome. 

 

II. BŪVVALDES FUNKCIJAS UN UZDEVUMI 

9. Sniedz konsultācijas un kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošu 

normatīvo aktu prasībām. 
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10. Informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi, kā arī par 

teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, teritorijā esošajiem inženiertīkliem. 

11. Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, reģistrē un izskata būvniecības 

iesniegumus, tajā skaitā, izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas 

lietošanas veida maiņu bez pārbūves; izskata iesniegumus, apseko būves un izsniedz izziņas 

Valsts zemes dienestam par to neesību vai lietošanas veida maiņu. 

12. Sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm un aktualizē 

paskaidrojuma rakstus – apliecinājuma karšu otro daļu. Nodrošina saraksti Iestādes vārdā un 

iesniedz Domes lietvedei lietas. 

13.Pēc pieprasījuma sniedz ziņas Būvniecības valsts kontroles birojam. 

14. Izskata būvuzraudzības plānus un ievēro vides aizsardzības politiku, pieprasa būvuzraudzību, 

organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

15. Izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, 

lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli, gadījumos, kad būvprojektā 

nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības. 

16. Piedalās normatīvo aktu projektu (noteikumu, lēmumu, nolikumu, u.c.) izstrādē, kā arī 

atbilstoši domes lēmumiem organizē apbūves un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu. 

17. Reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas. 

18. Pārzina un koordinē būvniecību novada teritorijas robežās, ievērojot teritorijas plānošanas, 

sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības 

un vides vizuālās kvalitātes prasības.  

19. Nodrošina kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību, uzrauga un kontrolē kultūras pieminekļu un 

aizsargājamo teritoriju saglabāšanu. 

20. Organizē līdzsvarotas vides veidošanos un ierosina būvniecības ieceru publisku apspriešanu 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībā (administrē kultūrainavas veidošanos un attīstības procesu 

teritorijā). 

21. Apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus. 

22. Izskata un apstiprina iesniegtos būvprojektus. 

23. Izsniedz būvatļaujas, rakšanas darbu atļaujas un saskaņo vizuālo reklāmu. 

24. Apseko vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves, sastāda 

atzinumus par to sakārtošanu vai nojaukšanu. 

25. Sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošajiem izcenojumiem, kā arī 

kontrolē nodevu piemērošanu. 

26. Nodrošina Iestādes materiālo vērtību saglabāšanu. 

27. Pilda arhitekta darba pienākumus, ja Iestādē nav paredzēta arhitekta amata vienība. 

28. Pēc pieprasījuma sniedz Domes vadībai informāciju par Iestādes darbību, kā arī pārstāv 

Iestādi savas kompetences ietvaros. 

29. Atbilstoši šajā nolikumā minētajām funkcijām un uzdevumiem, nodrošina noteikto 

uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. 

30. Veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības. 
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III. BŪVVALDES TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

31. Pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju no Domes struktūrvienībām un 

iestādēm, kā arī iepazīties ar Domes struktūrvienību un iestāžu rīcībā esošajiem Izstādes darbam 

nepieciešamajiem dokumentiem. 

32. Sniegt priekšlikumus Domes vadībai savas kompetences ietvaros, par Iestādes darbības 

uzlabošanu un citiem ar Iestādes darbu saistītiem jautājumiem. 

33. Pastāvīgi lemt par Iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem un veikt darbības, kas 

nodrošina Iestādes noteikto uzdevumu izpildi. 

34. Kvalitatīvi izpildīt Iestādes galvenos uzdevumus un funkcijas, pamatoti un lietderīgi izmantot 

pašvaldības budžeta līdzekļus. 

35. Pieprasīt būvuzraudzību, autoruzraudzību un būvprojektu ekspertīzi, atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām.  

36. Anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus, vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves 

konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

37. Brīdināt Pasūtītāju un Būvuzņēmēju par būvdarbu pārtraukšanu, ja netiek ievēroti normatīvie 

akti. 

38. Motivēti noraidīt būvniecības ieceres un būvprojektus, normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā pieprasīt būvprojektu ekspertīzi. 

39. Sastādīt pārkāpumu aktu, iesniegt pašvaldībā un saukt pie administratīvās atbildības par 

būvniecības noteikumu pārkāpšanu. 

40. Atbildēt par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest 

morālu vai materiālu kaitējumu pašvaldībai. 

 

IV. STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

41. Iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Dome, Iestādes vadītājs ir pakļauts 

Izpilddirektoram. Iestādes vadītājs savas kompetences ietvaros, saskaņā ar amata aprakstu un 

Darba līgumu, atbilstoši šim Iestādes nolikumam organizē un vada Iestādes darbu, dod 

rīkojumus un nosaka veicamos uzdevumus Iestādes darbiniekiem. 

42. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Izpilddirektors,  darbinieki ir pakļauti 

Iestādes vadītājam, saskaņā ar amata aprakstu un Darba līgumu. 

43. Iestādes darbinieki savas kompetences ietvaros, saskaņā ar šo nolikumu pilda citus Iestādes 

vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus. 

44. Ja Iestādes darbinieki saņēmuši tiešu uzdevumu no Domes vadības, speciālists par to informē 

Iestādes vadītāju. 

45. Iestādes amatu vienību skaitu apstiprina Dome. 

46. Iestādes vadītāja prombūtnes laikā Iestādes darbu vada ar Izpilddirektora rīkojumu nozīmēts 

nodaļas darbinieks – būvinspektors.  

47. Iestādē iesniegto tehnisko dokumentāciju – tehniskos projektus, būvju fasādes vienkāršotas 

atjaunošanas apliecinājuma kartes, vienkāršotas atjaunošanas, pārbūves apliecinājuma kartes, 

paskaidrojuma rakstus un tehniskās shēmas, būvju nojaukšanas projektus, pagaidu būvju, 

mazēku, sezonas būvju novietošanas projektus, teritoriju labiekārtojuma elementu projektus, 

vizuālo reklāmu izvietošanu un citus attiecīgos saskaņojumus, ja Iestādē nav paredzēts arhitekts, 

vienpersonīgi veic Iestādes vadītājs.                                                                                                   
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V. BŪVVALDES FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA 

48.Iestādes finanšu līdzekļus veido: 

 48.1. finansējums no pašvaldības budžeta; 

 48.2. ienākumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

49. Iestādes manta ir pašvaldības īpašums, kurš atrodas Iestādes valdījumā un atbildībā. 

50. Iestādes finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar domes apstiprināto 

ieņēmumu un izdevumu tāmi, domes lēmumiem, Izpilddirektora rīkojumiem. 

 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

51. Būvinspektores  faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Iestādes 

vadītājam. 

52. Iestādes vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgo iesniegumu 

priekšsēdētājam. 

53. Iestādes izdoto administratīvo aktu persona var apstrīdēt Rugāju novada pašvaldības 

Administratīvajā komisijā. 

54. Ar šī nolikuma stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Rugāju novada domes 2010. gada 16. 

februāra noteikumus (protokols Nr. 17 ) “Rugāju novada pašvaldības būvvaldes nolikums”.  

55 . Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                            S. Kapteine  


