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Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes  

2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.3 

(protokols Nr.15) 

 

OZOLNIEKU  NOVADA BŪVVALDES  NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar likuma |”Par pašvaldībām” 

 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 

pirmās daļas pirmo punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Nolikums nosaka Ozolnieku novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) funkcijas, 

uzdevumus un darba organizāciju, struktūru un pakļautību, darbības tiesiskuma 

nodrošināšanas mehānismu un pārskatu par darbības sniegšanas kārtību, darbības tiesisko 

pamatu. 

1.2. Ozolnieku novada Būvvalde ir Ozolnieku novada domes (turpmāk-Dome) institūcija, kas 

domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības 

jomā un savā darbībā ir pakļauta domei. 

1.3. Būvvalde savas funkcijas un uzdevumus veic patstāvīgi sadarbojoties ar domi un tās 

institūcijām. 

1.4. Būvvaldei ir apaļais zīmogs ar būvvaldes pilnu nosaukumu. Sarakstē ar valsts pārvaldes 

un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām Būvvalde izmanto pašvaldības 

veidlapas /ar norādi Būvvalde/ un rekvizītus. 

1.5. Būvvaldes atrašanās vieta: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku 

novads, LV-3018. 

 

II. BŪVVALDES FUNKCIJAS,UZDEVUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

 

2.1.Būvvalde savas kompetences ietvaros veic šādas līdzsvarotas vides veidošanas, attīstības, 

kontroles un administrēšanas funkcijas: 

2.1.1. pārzina un koordinē Ozolnieku novada teritorijas (turpmāk – Teritorija) robežās 

būvniecību un zemes ierīcību, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās 

prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības  un vides vizuālās 

kvalitātes prasības; 

2.1.2. piedalās teritorijas attīstības programmas izstrādāšanā; 

2.1.3. Domes noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai ar būvniecību saistītos dokumentus 

domes komitejās; 

2.1.4. izskata un izvērtē esošos teritorijas plānojumus, zemes ierīcības un lietojuma 

dokumentus, apbūves noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja 

nepieciešams, ierosina domei izlemt jautājumu par jaunu saistošo teritoriālplānojumu un 

noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu.; 

2.1.5. piedalās teritorijas plānojuma, detālo plānojumu, saistošo apbūves noteikumu un citu 

noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā. 

2.1.6. organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu 

saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām; 



2 
 

2.1.7. kopā ar citām pašvaldības institūcijām piedalās iepirkumu procedūru organizēšanā, 

konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā 

objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta; 

2.1.8. sagatavo jautājumus izskatīšanai un piedalās būvniecības ieceru publiskajā 

apspriešanā; 

2.1.9. kontrolē deliģējuma līguma izpildi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes uzturēšanu; 

2.1.10. lemj par nosaukumu vai adrešu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām un telpu grupām; 

2.1.11. lemj par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai vai zemes 

vienības daļai saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu, un lietošanas mērķim 
piekrītošās platības noteikšanu; 

2.1.12. izdod administratīvos aktus par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta 
izstrādes nosacījumus, izvērtē un apstiprina zemes ierīcības projektus. 

 

2.2. Būvvalde veic šādus uzdevumus: 
2.2.1. kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu, citu normatīvo aktu un saistošo 

apbūves noteikumu prasībām; 
2.2.2.pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem 

un citiem normatīvajiem aktiem; 

2.2.3. organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā; 
2.2.4. izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par būvniecības un teritorijas 

plānošanas jautājumiem; 
2.2.5. reģistrē un izskata būvniecības pieteikumus – uzskaites kartes, izsniedz plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu vai rakstisku atzinumu vai pamatotu rakstisku atteikumu; 
2.2.6. apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai nepieciešamos 

dokumentus un materiālus; 

2.2.7. sagatavo tehnisko specifikāciju pašvaldības iepirkumiem būvniecības jomā, kā arī 
izvērtē pretendentu piedāvājumus; 

2.2.8. sagatavo projektēšanas uzdevumus pašvaldības pasūtījumiem; 
2.2.9. izskata, akceptē iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā – 

izskata, saskaņo un reģistrē tos; 

2.2.10. izsniedz būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās 
būvniecības gadījumā – reģistrē būvatļaujas; 

2.2.11. veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas 
izpētes darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma planus; 

2.2.12. kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā 
glabāšanu; 

2.2.13. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un sistemātiski sniedz tos 

Ekonomikas ministrijai, Centrālai statistikas pārvaldei un citām institūcijām; 
2.2.14. anulē būvatļaujas, pārtrauc būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemj par būves 

konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar Būvniecības likumā un vispārīgajos būvnoteikumos 
noteiktajām prasībām; 

2.2.15. izvērtē un sagatavo piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” noteiktajā kārtībā. 
 

2.3. Būvvaldei ir tiesības: 
2.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju, kas nepieciešama Būvvaldes kompetencē esošo 

jautājumu risināšanai no fiziskajām un juridiskajām personām, valsts un pašvaldību 

institūcijām; 
2.3.2. atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma, noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo 

dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās 
apspriešanas nepieciešamību, pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildus dokumentus 

vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā; 
2.3.3. anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus un teritorijas izpētes darbus, lemt par būves 

konservāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
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2.3.4. normatīvajos aktos  noteiktajā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru apbūvi vai zemes 

lietojumu neatkarīgi no piederības vai īpašuma formas; 
2.3.5. savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par fizisko 

un juridisko personu pārkāpumiem un ierosināt domes Administratīvajai komisijai attiecīgās 
personas saukt pie administratīvās atbildības. 

 

2.4. Būvvaldes darbinieki atbild par: 
2.4.1. nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

2.4.2. lietvedības kārtošanu un Būvvaldes arhīva kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām; 

2.4.3. telpu, materiālo vērtību un materiāltehniskās bāzes saglabāšanu; 
2.4.4. būvvaldes vadītājs un darbinieki ir atbildīgi par viņiem doto funkciju un uzdevumu 

savlaicīgu izpildi un darbības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

2.4.5. būvvaldes vadītājs un darbinieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbild par viņiem 
uzticēto ziņu, kuras tiem kļuvušas zināmas, pildot amata pienākumus, neizpaušanu trešajām 

personām. 
 

III. BŪVVALDES  STRUKTŪRA, DARBA ORGANIZĀCIJA UN PAKĻAUTĪBA 

 
3.1. Būvvaldes darbu vada būvvaldes vadītājs. Būvvaldes vadītāju amatā ieceļ un atbrīvo no 

amata Ozolnieku novada dome. 
3.2. Būvvaldes vadītājs plāno un organizē būvvaldes darbu un vada būvvaldes sēdes. 

3.3. Būvvaldes speciālistu prombūtnes laikā pienākumus pilda ar pašvaldības izpilddirektora 
rīkojumu noteikts vietas izpildītājs. 

3.4. Būvvalde lietas izskata sēdē. 

3.5. Sēde ir lemttiesīga, ja piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi – būvvaldes vadītājs, 
būvvaldes vadītāja vietnieks, būvvaldes speciālists. Sēdes lēmumi tiek pieņemti koleģiāli ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits vienāds, noteicošā ir būvvaldes vadītāja balss 
3.6. Būvvaldes sēdēs var piedalīties domes deputāts no attīstības un tautsaimniecības 

komitejas bez balsstiesībām. 

3.7. Par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību locekļiem paziņo ne vēlāk  kā 3 (trīs) 
dienas pirms sēdes. 

3.8. būvvaldes sēdes izskata un ir tiesīga pieņemt lēmumus par jautājumiem, kas attiecināmi 
uz būvniecības un zemes ierīcības jomu. 

3.9. būvvaldes sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta būvvaldes vadītājs un visi 

klātesošie locekļi. Visiem būvvaldes speciālistiem ir vienādas balsstiesības. 
 

IV. BŪVVALDES  STRUKTŪRA 
 

4.1. Būvvaldes vadītājs (arhitekts); 
4.2. Būvvaldes vadītāja vietnieks, zemes ierīcības speciālists un būvinspektors; 

4.3. Pēc būvvaldes vadītāja ierosinājuma un domes apstiprinājuma būvvaldi var paplašināt, 

iekļaujot tajā teritorijas plānotāju, inženiertīklu speciālistu. 
4.4. Būvvaldes speciālistiem ir atbilstoša speciālā izglītība, kā arī būvniecības kontroles 

tiesības un profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ja to attiecīgai profesijai un amatam nosaka 
normatīvie akti. 

4.5. Būvvaldes vadītājs: 

4.5.1. plāno, organizē, vada un atbild par būvvaldes darbu, tās uzdevumu savlaicīgu un 
kvalitatīvu izpildi; 

4.5.2. iesniedz priekšlikumus par būvvaldes darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no 
tā; 

4.5.3. bez īpaša pilnvarojuma būvvaldi pārstāv tās kompetencē esošajos jautājumos; 
4.5.4. nodrošina būvvaldes materiālo vērtību saglabāšanu; 

4.5.5. nosaka būvvaldes darbinieku amata pienākumus un izstrādā amata aprakstus; 

4.5.6. paraksta būvvaldes sēžu protokolus, kā arī citus būvvaldes izdotus dokumentus; 
4.5.7. nosaka veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši būvvaldes kompetencei; 
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4.5.8. izskata ar būvprojektēšanu saistītos jautājumus, atbild par apbūves priekšlikumu 

izskatīšanas gaitu visās instancēs līdz lēmuma pieņemšanai; 
4.5.9. nodrošina atzinumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai domes 

komitejās un pēc vajadzības arī lēmumu pieņemšanu domes sēdēs savas kompetences 
ietvaros; 

4.5.10. pieņem apmeklētājus ar būvvaldes darbu saistītos jautājumos un nodrošina to 

apkalpošanu; 
4.5.11. organizē un atbild par domes lēmumu, rīkojumu un norādījumu izpildi būvniecības 

jautājumos; 
4.5.12. piedalās apbūves noteikumu projektu un būvvaldes iekšējo normatīvo dokumentu 

projektu izstrādē un iesniedz tos apstiprināšanai domei. 
4.5.13. organizē zemes gabalu apbūves kontroli atbilstoši zemes lietošanas mērķiem un 

nodrošina administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanu savas kompetences ietvaros; 

4.5.14. sagatavo priekšlikumus konkursiem un izsolēm par teritorijas un nekustamo īpašumu 
sakārtošanu un iesniedz tos izskatīšanai domei; 

4.5.15. nodrošina iedzīvotāju iesniegumu un sūdzību izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos par savas kompetences jautājumiem; 

4.5.16. ne retāk kā reizi gadā vai pēc pieprasījuma sagatavo un iesniedz domei ziņojumu par 

būvvaldes darbu; 
4.5.17. piedalās būvprojektu nodošanas komisijas darbā; 

4.5.18. veic būvvaldes darbinieku darba plānošanu un kontrolē pienākumu izpildi saskaņā ar 
viņu amata aprakstiem; 

4.5.19. nodrošina domes noteiktās iekšējās darba kārtības un ugunsdrošības noteikumu 
ievērošanu būvvaldē. 

4.5.20. atbild par būvvaldes dokumentu kārtošanu un sistematizēšanu glabāšanai arhīvā 

atbilstoši apstiprinātai lietu nomenklatūrai; 
4.5.21. organizē visu veidu kopsavilkumu un atskaišu sastādīšanu par būvvaldes darbu; 

4.5.22. piedalās domes un komiteju sēdēs un jautājumu, kas saistīti ar būvvaldes kompetenci, 
apspriešanā; 

4.5.23. pilda atsevišķus konkrētus domes lēmumus un rīkojumus. 

 
4.6. Būvvaldes vadītājs ir tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. 

4.7. Būvvaldes vadītāja vietnieka un darbinieku kompetence ir noteikta amata aprakstos, viņi 
ir tieši pakļauti būvvaldes vadītājam, viņus pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 

izpilddirektors saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu. 

4.8. Būvvaldes vadītājam un darbiniekiem ir jābūt atbilstošai speciālai izglītībai, kā arī 
būvniecības kontroles tiesībām un profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, ja to attiecīgai 

profesijai vai amatam nosaka normatīvie akti. 
4.9. Būvvaldi finansē no pašvaldības budžeta atbilstoši domes apstiprinātai izdevumu tāmei. 

 
V. BŪVVALDES  DARBĪBAS  TIESISKUMA NODROŠINĀŠANAS MEHĀNISMS UN 

PĀRSKATI PAR  DARBĪBU 

 
5.1. Būvvaldes darbības tiesiskumu nodrošina būvvaldes vadītājs. 

5.2. Būvvaldes finansu līdzekļu izlietojumu un saimniecisko darbību kontrolē pašvaldības 
izpilddirektors. 

5.3. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par būvvaldes finansiālo un 

saimniecisko darbību. 
5.4. Būvvalde reizi gadā sniedz domes priekšsēdētājam, attīstības un tautsaimniecības 

komitejai, kuras pārraudzībā tā atrodas, pārskatus par tai deleģēto funkciju izpildi. 
5.5. Pārskatus par būvvaldes funkciju izpildi publicē interneta Ozolnieku novada pašvaldības 

mājas lapā www.ozolnieki.lv reizi mēnesī. 
5.6. Būvvaldes izdoto administratīvo aktu faktisko rīcību var apstrīdēt domē, iesniedzot 

sūdzību domē. Ozolnieku novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai 

faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
 

VI. NOSLĒGUMA  JAUTĀJUMI 

http://www.ozolnieki.lv/
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6.1. Lēmumu par būvvaldes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem dome. 

6.2. Nolikums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 
 

 
Domes priekšsēdētājs       P.Veļeckis 

 

 
 

 
 

 

 


