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E-pakalpojums «Ģeodēziskā 

izpildmērījuma izvērtēšana un 

iesniegšana reģistrācijai» u.c. 

jaunumi. 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

E-pakalpojumi www.eriga.lv 
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Izpildmērījumi www.eriga.lv 
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Autorizācija www.eriga.lv 
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Juridiskās personas: 
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• kurām jau ir piekļuve www.eriga.lv, var 

lietot e-pakalpojumu nekavējoties; 

• kurām nav piekļuve www.eriga.lv, 

nepieciešams saņemt lietotājvārdu un 

paroli RD Apmeklētāju pieņemšanas 

centrā. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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Pieteikšanās autorizācijas saņemšanai 
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Apmeklētāju pieņemšanas centri 

• Kungu ielā 7/9 

• Rīgas klientu centrā Brīvības ielā 49/53 

• E. Smiļģa ielā 46 

• Daugavpils ielā 31 

• Rūpniecības ielā 21 
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Jauna lietotāja pievienošana www.eriga.lv: 
1. Autorizējas www.eriga.lv kā juridiska persona 

2. Izvēlas sadaļu Lietotāja profils 
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http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3. Pievieno jaunu lietotāju, ievadot lietotāja 

personas kodu un amatu 
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4. Saņem informāciju par ielūguma kodu, 

ko jaunajam lietotājam būs jāievada, 

autorizējoties www.eriga.lv 
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http://www.eriga.lv/
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5. Jaunais lietotājs autorizējas 

www.eriga.lv un ievada ielūguma 

apstiprinājuma kodu 

http://www.eriga.lv/
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Iesnieguma forma www.eriga.lv  
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Iesnieguma forma www.eriga.lv 
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Iesnieguma forma www.eriga.lv 

14 

http://www.eriga.lv/


 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Iesnieguma forma www.eriga.lv 
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Iesnieguma forma www.eriga.lv 
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http://www.eriga.lv/
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Iesniegts iesniegums www.eriga.lv 
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Būvniecības dokumentācijas veids 

Būvprojekta akcepts Izmaiņas būvprojektā 
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Būvniecības dokumentācijas veids 

Būvatļauja Izmaiņas būvatļaujā 
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Būvniecības dokumentācijas veids 

Paskaidrojuma raksts Apliecinājuma karte 
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Būvniecības dokumentācijas veids 

Elektronisko sakaru ierīkošanas 

projekts Tehniskā shēma 
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Papildus prasības 

izpildmērījumu plāniem 
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LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi 

būvniecībā"  

Būvēm, kuru augstums virs zemes līmeņa ir 

60 m un vairāk, izpildmērījumā jaunai 

būvniecībai vai pārbūvei, mainot būves 

augstumu, papildus jānorāda būves augstākā 

punkta augstums  

 

24 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi 

būvniecībā"  

Būvēm, kuru augstums virs zemes līmeņa ir 

100 m un vairāk, izpildmērījumos jāievēro 

papildu kvalitātes prasības, kas noteiktas 

normatīvajos aktos par aeronavigācijas 

informācijas sagatavošanas un izplatīšanas 

kārtību 
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Autoceļu un ielu būvnoteikumi 

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  
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Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi* 

Inženierbūves izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot 

informāciju:  

-par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) 

atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos 

būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;  

- par inženierbūves lietošanas veida klases kodu un 

nosaukumu atbilstoši būvju klasifikācijai. Inženierbūves 

stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši 

normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas 

jomā. 

*Nav stājušies spēkā. 27 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi 

28 



 

 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība ©  

Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi 
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Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi 

Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves 

nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida 

inženierbūves daļas sākuma un beigu 

punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar 

krustiņu.  
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Ministru kabinets atgādina! 
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Ja apakšzemes inženierkomunikācija ieguldīta, 

izmantojot atvērtas tranšejas metodi, 

izpildmērījumu veic pie atvērtas tranšejas!!! 
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Atkāpes no būvniecības 

dokumentācijas 
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Rīgas pilsētas būvvalde (buvvalde@riga.lv) 

 

Jautājumi?! 
 

Rīgas pilsētas būvvaldes 

Būvniecības kontroles pārvaldes 

Būvju uzmērīšanas nodaļas vadītājs 

 Jānis Akmentiņš 

tālr.: 67012896; mob.tālr.: 29628444 

 e-pasts: janis.akmentins@riga.lv 


