būvatļauja

administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā —
projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā

būvdarbi

būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi,
novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu,
iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu

būvniecība

visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi

būve

ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai
gultni)

būves kārta

būvprojektā noteikta atsevišķa būve vai būves daļa ar nepieciešamajiem inženiertīkliem
un ārtelpas labiekārtojumu, kuru var ekspluatēt neatkarīgi no citām būves daļām

būves atjaunošana

būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai
konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai
nesošo elementu nestspēju

būves konservācija

būvdarbi, kurus veic būves konstrukciju nostiprināšanai un aizsardzībai pret nelabvēlīgu
ārējo iedarbību, kā arī izbūvēto inženiertīklu atslēgšanai, lai būves konstrukcijas
nenonāktu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstamā stāvoklī

būves nojaukšana

būvdarbi, kuru rezultātā būve beidz pastāvēt

būves novietošana

būvdarbi, kurus veic iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem
paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem

būves pārbūve

būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie
elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu

būves restaurācija

būvdarbi, kurus veic zinātniski pamatotai būves vai tās daļas atjaunošanai, lietojot
oriģinālam atbilstošus materiālus, paņēmienus vai tehnoloģijas

būves tehniskā apsekošana

būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanas un
izvērtēšanas darbu komplekss

būvdarbu veicējs

būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības
ierosinātāju, vai būvētājs

būvētājs

fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas
speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē
būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus

ēkas

atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai
paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai

ēkas vai tās daļas vienkāršota
atjaunošana

ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai
konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus
vai tehniskus uzlabojumus

ēkas vienkāršota ēkas
fasādes atjaunošana

visu logu nomaiņa, fasādes siltināšana, jumta siltināšana, jumta ieseguma nomaiņa,
pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu

ierīkošana

būvdarbi, kurus veic inženiertīkla montāžai, ievietošanai vai novietošanai pamatnē
(zemē vai gultnē) vai būvē

inženierbūves

visas būves, kurām nav ēku pazīmju

inženiertīkls

būvju kopums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un
ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru,
ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā
arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem

inženiertīklu pievads

ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas
sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu, vadu un tā tehnisko ietaišu
kopuma no sadales tīkla līdz būves ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei

īslaicīgas lietošanas būve

būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz
minētā termiņa beigām

mazēka

vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2

pagaidu būve

būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms objekta nodošanas
ekspluatācijā

