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Aizsargjosla  
Noteikta platība, kuras uzdevums ir aizsargāt dabasgāzes krātuves un pārvades sistēmas objektus no 

nevēlamas ārējās iedarbības un nodrošināt to ekspluatāciju un drošību 
LVS 364:2003 3.1. 

Aizsargjoslas 
Noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no 

nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda 

objekta kaitīgās ietekmes 

Aizsargjoslu likums  1.1.1. 

Aizsargjoslas ap 

gāzesvadiem ar spiedienu 

virs 1,6megapaskāliem...   

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes 

regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas 

punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes 

stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 

uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un būvju 

avārijas gadījumā 

Aizsargjoslu likums 5.32.
2 
1. 

Aizsargjoslas ap 

gāzesvadiem, gāzapgādes 

iekārtām un būvēm, gāzes 

noliktavām un krātuvēm 

(1) Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un 

krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju 

ekspluatāciju. 

(2) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un 

krātuvēm veido: 

1) gar gāzesvadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no 

gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu: 

a) līdz 0,4megapaskāliem – 1 metra attālumā, 

b) vairāk par 0,4megapaskāliem līdz 1,6megapaskāliem – 5 metru attālumā, 

c) vairāk par 1,6megapaskāliem – 15 metru attālumā; 

1
1
) gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas ceļu 

zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, — līdz ceļa zemes 

nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metru; 

2) gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā 

no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada ass; 

3) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 

a) ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm – 25 metru attālumā no tvertnes, 

b) ap gāzes regulēšanas stacijām – 6 metru attālumā no iežogojuma, 

c) ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem – 10 metru attālumā no 

iežogojuma, 

d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 

megapaskāliem – 1 metra attālumā, 

e) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un 

mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem — 

5 metru attālumā, 

f) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un 

Aizsargjoslu likums 3.22.1. 
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mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem — 10 metru attālumā, 

g) izslēgts ar 14.05.2009. likumu(Pirms tam-ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un atsevišķās būvēs 

novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem – 6 metru 

attālumā,), 

h) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) — 10 metru attālumā no iežogojuma, 

i) ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem — 4 metru attālumā no 

zemējuma kontūras; 

4) ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 

a) ap gāzes krātuvju urbumiem– 50 metru attālumā no urbuma, 

b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām – 100 metru attālumā, 

c) ap gāzes balonu grupu iekārtām – 10 metru attālumā, 

d) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) – 10 metru attālumā, 

e) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem – 10 metru attālumā, 

f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām – 10 metru attālumā. 

(3) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām 

un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, izstrādā Ekonomikas ministrija pēc saskaņošanas ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

 

Aizsargjoslas ap 

ogļūdeņražu ieguves vietām, 

naftas, naftas produktu, 

bīstamu ķīmisko vielu un 

produktu cauruļvadiem, 

tilpnēm, krātuvēm, 

pārstrādes un pārkraušanas 

uzņēmumiem, degvielas 

uzpildes stacijām 

(1) Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu 

cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem nosaka, lai nodrošinātu 

ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, 

krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu ekspluatāciju un drošību, kā arī samazinātu iespējamo 

negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā. 

(2) Aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un 

produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem ir šāds minimālais 

platums: 

1) gar cauruļvadiem – 25 metri no cauruļvada ass; 

2) ap tilpnēm: 

a) kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu ieplūdināšanai avārijas 

gadījumā, – 50 metru no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām konstrukcijām, 

b) kuru ietilpība ir lielāka par 10m3 un kuras paredzētas bīstamu ķīmisko vielu un produktu ieplūdināšanai 

avārijas gadījumā, – 50 metru no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām konstrukcijām; 

3) ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijām, 

rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestātnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, 

noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem – 100 metru no šo objektu ēkām un būvēm, 

kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti; 

4) ap ogļūdeņražu ieguves vietām – 50 metru no būvēm un iekārtām, kurās atrodas ogļūdeņraži. 

Aizsargjoslu likums 5.30.1 

http://pro.nais.lv/naiser/vtext.cfm?Key=010301199702053277632912#PN22
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(3) Drošības aizsargjoslu maksimālais platums ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, 

bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas 

uzņēmumiem ir 500 metru. 

(4) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka drošības aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, 

naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un 

pārkraušanas uzņēmumiem, izstrādā Ekonomikas ministrija pēc saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu un Vides ministriju. 

Aizsargjoslas- Drošības 

aizsargjosla 

Noteikta platība gar visu veidu un jebkuras piederības gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa, gāzes 

regulēšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru cehiem, dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuves 

urbumiem, kas noteikta, lai nodrošinātu vides, cilvēku, tuvumā esošo objektu drošību, šo gāzesvadu, 

regulēšanas staciju, kompresoru cehu, savākšanas punktu un urbumu ekspluatācijas laikā un iespējamās 

avārijas gadījumā 

LVS 364:2003 3.6. 

Aizsargjoslas- Drošības 

aizsargjoslas 

Drošības aizsargjoslas nosaka ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu 

un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes 

stacijām, ap aizsprostiem, ap vēja ģeneratoriem, gar gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, gāzes 

regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas 

punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes 

stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 

uzpildes stacijām, gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un 

produktus, kā arī gar virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 milimetru un lielāks. Drošības 

aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un 

iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību 

Aizsargjoslu likums 5.29.1. 

Aizsargjoslas- 

Ekspluatācijas 

aizsargjoslas 

Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar elektronisko sakaru tīkliem un citu 

komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Ekspluatācijas 

aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu 

ekspluatāciju un attīstības iespējas 

Aizsargjoslu likums 3.12.1. 

Aizsargjoslas- Sanitārās 

aizsargjoslas  
Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības. To 

galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana 
Aizsargjoslu likums 4.24.1. 

Aizsargjoslas- Vides un 

dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas 

no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir 

samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas 

Aizsargjoslu likums 2.5.1. 

 Akreditācija  
Nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un 

spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.1.1. 

Apbūve Noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums Būvniecības likums 1.1.1. 

Apbūve-Iepriekšējā 

apbūve 
Likumīgi uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), kuras konstatējamas dabā Aizsargjoslu likums 1.1.17. 
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Apkures katla apsaiste  
Tehnoloģisko cauruļvadu, noslēgkrānu un citu ierīču kopums, lai nodrošinātu tehnoloģiskās iekārtas procesu 

izpildi 
LVS 364:2003 3.2. 

Apvalkcaurule Čaulas caurule, kas aptver gāzesvadu LBN 242-02                             1.1.1. 

Apvalkcaurule Čaulas caurule, kas aptver gāzesvadu LVS 419:2010                                            3.1. 

Apvidus klase 
Drošības kritērijs, kas tiek noteikts, novērtējot pārvades gāzesvada trasi, un kuru raksturo blakus tai esošo 

ēku, kurās paredzēts uzturēties cilvēkiem, apbūves blīvums un stāvu skaits 
LVS 422:2010 3.1. 

Arhitekta prakse Sertificēta arhitekta patstāvīga profesionāla darbība Būvniecības likums 1.1.29. 

Armatūra 
Šī standarta izpratnē ir gāzesvadu sistēmas elementi, kas nodrošina tās normālu darbību (piemēram, 

noslēgierīces, kapes, kontrolcaurules, u. tml.) 
LVS 445-1:2011 3.38. 

Atbildīgā persona par gāzes 

saimniecību 

Persona, kura saskaņā ar šī standarta noteikumiem ir atestēta darbam ar lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmām un gāzes iekārtām un  nodrošina šo sistēmu un iekāru drošu ekspluatāciju 
LVS 445-1:2011 3.1. 

Atbilstības novērtēšana 
Process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar produktu, procesu, pakalpojumu, sistēmu, personu vai institūciju 

(turpmāk — atbilstības novērtēšanas objekts) saistītās prasības 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.3. 

Atbilstības novērtēšanas 

institūcija 
Institūcija, kas veic atbilstības novērtēšanu, tajā skaitā kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un inspicēšanu 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.12. 

Atļautais maksimālais 

dabasgāzes patēriņš stundā 

Lielākais dabasgāzes patēriņš, ko lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar sistēmas operatora un lietotāja noslēgto 

līgumu par dabasgāzes piegādi 

 Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.1. 

Atloksavienojums Savienojums, kurā hermētiskumu panāk, saspiežot starpliku starp divu atloku virsmām LVS 419:2010                                             3.2.         

Atzars 
Dabasgāzes vads no sadales vada līdz ielas sarkanai līnijai vai sistēmas lietotāja zemes gabala robežai, ja nav 

noteikta ielas sarkanā līnija 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.1. 

Atzars 
Cauruļvads no sadales gāzesvada līdz ielas sarkanajai līnijai vai lietotāja zemes robežai (ja nav noteikta ielas 

sarkanā līnija) 
LBN 242-02     1.1.24. 

Avārija 
Iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt 

inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju 

ekspluatācijas drošība 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Avārijas darbi Darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju 
Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

 Balansēšana Nepārtraukts process, kas nodrošina pastāvīgu līdzsvaru starp sistēmā ievadīto enerģiju un enerģijas patēriņu 
Enerģētikas likums 

(likums) 
3.1.36. 

Balkons  
No fasādes plaknes uz āru izvirzīts vaļējs norobežots laukumiņš starpstāvu pārseguma līmenī, kas papildina 

iekštelpas 
LBN 211-08 1.1.1. 

Bēniņi  Neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu LBN 211-08 1.1.2. 

Bīstama gāzes koncentrācija  
Dabasgāzes tilpuma koncentrācija gaisā, ja tā sasniedz 1/5 daļu no dabasgāzes sprādzienbīstamības apakšējās 

robežas 
LVS 445-1:2011 3.2. 
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Bīstamās iekārtas 
Iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību 

un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas šajā likumā noteiktajai valsts 

uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm; 

Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību    

(likums) 

1.1. 

Bīstamās iekārtas 

apkalpojošais personāls  

Bīstamās iekārtas valdītāja norīkotas apmācītas personas, kuru rīcība ietekmē bīstamās iekārtas darbību vai 

tehnoloģiskā procesa norisi 

Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību  

(likums) 

1.3. 

Bīstamās iekārtas 

pārbaude 

Inspicēšanas institūcijas darbība, kuras mērķis ir bīstamās iekārtas lietošanas laikā novērtēt tās atbilstību 

normatīvajos un normatīvtehniskajos aktos noteiktajām konkrētajām prasībām vai, pamatojoties uz 

profesionālu spriedumu, - normatīvajos aktos noteiktajām galvenajām drošības prasībām 

Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību   

(likums) 

1.4. 

Bīstamās iekārtas valdītājs Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir bīstamās iekārtas īpašnieks vai turētājs 

Par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību    

(likums) 

1.2. 

Būvamatniecība Būvniecības darbi, kurus veic fiziskā vai juridiskā persona atbilstoši likumam "Par amatniecību" Būvniecības likums 1.1.28. 

Būvatļauja 
Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta 

būvdarbus 
Būvniecības likums 1.1.2. 

Būvdarbi Būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana Būvniecības likums 1.1.6. 

Būvdarbi- Būvdarbu 

pārtraukšana  
Būvdarbu apstādināšana saskaņā ar lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.2. 

Būvdarbi- Būvdarbu 

uzsākšana  
Akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu 

būvdarbu žurnālā 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.3. 

Būve Būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija Būvniecības likums 1.1.3. 

Būve- Apbūve Noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums Būvniecības likums 1.1.1. 

Būve- Būves kārta Būvprojektā noteikta būves daļa, ko var pieņemt ekspluatācijā neatkarīgi no citām būves daļām 
Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.4. 

Būve- Būves konservācija 
Pasākumi būvē, kas novērš tās konstrukciju bojāšanos, sabrukumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai 

vai videi bīstamā stāvoklī 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.5. 

Būve- Būves mets Brīvas formas pirmsprojekta materiāls, kas uzskatāmi ilustrē būvniecības ieceri 
Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.6. 

Būve- Inženierbūves 
Inženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, 

lidostu skrejceļi, inženiertīkli, dambji u.tml. 
Būvju klasifikācija  125.2. 

Būve- Īslaicīgas lietošanas 

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

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.15. 

Būve- Pagaidu būve  
Būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu 

būvēm netiek uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves) 

 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.17. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Būve- Publiska ēka vai 

būve 
Ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 % ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas 

funkcijas nodrošināšanai 
LBN 208-08       1.1.3.   

Būve- Publiska ēka vai 

būve 
Ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50% ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas 

LVS 419:2010                                           

LVS 445-1:2011 

 3.17.        

3.29. 

Būve- Sabiedriski 

nozīmīga būve  

Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 

simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m
2
, tornis, kā arī tilts, 

ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve. Pašvaldība 

vietējos apbūves noteikumos papildus var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves attiecīgajā teritorijā 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25

2
. 

Būve- Transporta būves 
Ielas tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens novadīšanas 

ietaises, atbalsta sienas un citas būves 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Būvekspertīze 
Profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai 

veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām 
Būvniecības likums 1.1.4. 

Būveksperts Sertificēta fiziskā persona, kas valsts, pašvaldības vai būvniecības dalībnieka uzdevumā veic būvekspertīzi Būvniecības likums 1.1.5. 

Būvētājs  
Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē būvniecības procesu, piedalās tajā un 

ir par to atbildīgs 
Būvniecības likums 1.1.7. 

Būvinspektors Pašvaldības amatpersona, kurai piešķirtas būvdarbu kontroles tiesības Būvniecības likums 1.1.10. 

Būvizstrādājums Ikviens materiāls, detaļa vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, kas paredzēta iestrādāšanai būvē Būvniecības likums 1.1.11. 

Būvlaukums Atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi 
Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.7. 

Būvniecība Visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi Būvniecības likums 1.1.12. 

Būvniecība- Patvaļīga 

būvniecība 
Būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos 

būvnoteikumos paredzētos gadījumus 
Būvniecības likums 1.1.21. 

Būvniecības dalībnieki 
Fiziskās vai juridiskās personas, kuras ar īpašumu, finanšu līdzekļiem, darbu vai pakalpojumu piedalās 

būvniecības procesā 
Būvniecības likums 1.1.13. 

Būvnormatīvi 
Visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju 

ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības terminoloģiju; 
Būvniecības likums 1.14. 

Būvobjekta ģenerālplāns 
Uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar 

būvju, labiekārtojuma elementu un inženierkomunikāciju izvietojumu 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.8. 

Būvobjekts 
Jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama 

būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.1. 

Būvprakse Sertificēta būvinženiera patstāvīga profesionāla darbība Būvniecības likums 1.1.30. 

Būvprakses vai arhitekta 

prakses sertifikāts 
Dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā būvniecības jomā Būvniecības likums 1.1.15. 

Būvprojekta akcepts  
Rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi būvvalde vai cita institūcija Būvniecības 

likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.9. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Būvprojekta autors  
Sertificēta fiziskā persona vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta 

juridiskā persona, kas atbilstoši projektēšanas uzdevumam izstrādājusi pasūtītāja akceptētu būves pamatideju 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.10. 

Būvprojekts Būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums Būvniecības likums 1.1.16. 

Būvuzņēmējs Fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus Būvniecības likums 1.1.17. 

Būvuzņēmējs- Galvenais 

būvuzņēmējs  
Būvuzņēmējs, kas piesaista citus būvuzņēmējus vai darbuzņēmēju, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir 

atbildīgs par visiem būvdarbiem kopumā 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.13. 

Būvuzraugs  Fiziskā vai juridiskā persona, kas pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus Būvniecības likums 1.1.18. 

Būvvalde  Pašvaldības institūcija, kas pārzina, kā arī kontrolē būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā Būvniecības likums 1.1.26. 

Būvtilpums Būvķermeņa tilpums starp ārējām norobežojošajām virsmām LBN 211-08 1.1.3. 

Caurplūdes ūdens sildītājs  Gāzes aparāts, kurā tiek sasildīts caurplūstošais patēriņam izmantojamais ūdens LVS 420: 3.12. 

Caurule- Kontrolcaurule Caurule, kas pievienota gāzesvada apvalkcaurulei un paredzēta gāzes noplūdes kontrolei  LVS 422:2010 3.10. 

Cauruļvadi 

Caurules, ieskaitot arī elastīgās un lokanās šļūtenes, cauruļu elementi vai cauruļu sistēmas, savienojuma 

elementi, dalītāji, paplašinošie savienojumi un citi elementi, kas savienoti kopā un paredzēti plūstošu vielu 

pārvietošanai sistēmā, kas pakļauta spiediena iedarbībai. Par cauruļvadiem tiek uzskatīti arī siltumapmainītāji 

gaisa dzesēšanai vai sildīšanai, kas sastāv no caurulēm 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem   

(MK noteikumi) 

1.1.1. 

Cauruļvadi- Ieejošais 

cauruļvads 

Cauruļvads, kas ieiet gāzes regulēšanas punktā (GRP), skapjveida gāzes regulēšanas punktā (SGRP), gāzes 

regulēšanas mezglā (GRM) vai mājas regulatorā (MR) 
LBN 242-02 1.1.10. 

Cauruļvadi- Izejošais 

cauruļvads 

Cauruļvads, kas iziet no gāzes regulēšanas punkta (GRP), skapjveida gāzes regulēšanas punkta (SGRP), 

gāzes regulēšanas mezgla (GRM) vai mājas regulatora (MR) 
LBN 242-02 1.1.9. 

Cauruļvadu sistēmas 

komponenti 
Cauruļvadu sistēmas būvē izmantotās būvdetaļas 

LBN 242-02                                            

LVS 364:2003                                   

 1.1.2.                

3.3.             

Cauruļvadu sistēmas 

komponenti  

Cauruļvadu sistēmas būvē izmantotās būvdetaļas, to skaitā:   

1.1.1. caurules un būvlaukumā veidoti līkumi; 

1.1.2. veidgabali, piemēram, pārejas T gabali, rūpnīcā izgatavotie līkumi, atloki, gala noslēgi un mehāniskie 

savienojumi;                                                                 

LBN 241-03                             1.1.1.                       

 Civilā aizsardzība 
Organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu 

kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā 

arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš 

Civilās aizsardzības 

likums 
1.1. 

Civilā aizsardzība – 

Gatavības pasākumi 
Pasākumi, kurus veic, lai sagatavotos rīcībai iespējamo katastrofu gadījumos 

Civilās aizsardzības 

likums 
1.5. 

Civilā aizsardzība - 

Preventīvie pasākumi  

 

Pasākumi, kurus veic, lai novērstu katastrofas iespēju 
Civilās aizsardzības 

likums 
1.4. 



Normatīvajos dokumentos noteikto definīciju izlases saraksts 

TND Hrola 67041619 
29.12.2010. 

8 

Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Civilā aizsardzība - 

Reaģēšanas pasākumi  
Pasākumi, kurus veic, lai ierobežotu vai likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai 

mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi 

Civilās aizsardzības 

likums 
1.6. 

Civilā aizsardzība - Seku 

likvidēšanas neatliekamie 

pasākumi  

Pasākumi, kurus veic, lai saglabātu vai minimālā līmenī atjaunotu sabiedrības dzīves nodrošināšanas 

pamatfunkcijas, kas saistītas ar iedzīvotāju izdzīvošanu 

Civilās aizsardzības 

likums 
1.7. 

Cokola stāvs 
Ēkas puspagrabstāvs (vai tā daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts ne vairāk kā par pusi no 

stāva augstuma 
LBN 211-08 1.1.4. 

Dabasgāzes apgādes 

iekšējā sistēma 
Ēkās un būvēs izvietotie dabasgāzes vadi, noslēgierīces, dabasgāzes iekārtas un aparatūra 

 Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.2. 

Dabasgāzes apgādes 

iekšējā sistēma 

Ēkās un būvēs izvietotie gāzesvadi, noslēgierīces, gāzes iekārtas un gāzes aparāti (no ievada mezgla ēkā līdz 

gāzes iekārtai ieskaitot) 
LVS 445-1:2011 3.19. 

Dabasgāzes apgādes 

sistēmas piederības robeža 
Piederības un atbildības dalījuma vieta starp sistēmas operatora un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām 

 Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.3. 

Dabasgāzes patēriņa 

skaitītājs 

Norēķinu uzskaites mēraparāts ar maksimālo dabasgāzes patēriņa mērīšanas robežu līdz 16 kubikmetriem 

stundā 

 Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.4. 

Dabasgāzes sadales 

sistēma 
Dabasgāzes apgādes sistēmas daļa no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas piederības robežai, ar darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) 
LVS 445-1:2011 3.16 

Darbi - Neplānotie darbi  
Darbi, kas nav iekļauti ar ielu remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņotajā transporta būvju un 

inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas programmā 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Darbuzņēmējs 
Fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par pasūtītāja vai būvuzņēmēja 

līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus vai to kopumu 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
 1.12.  

Diametrs- Diametra/ sieniņas 

biezuma attiecība (SDR) 
Caurules nominālā ārējā diametra attiecība pret tās nominālo sieniņas biezumu LVS 421:2010 3.3. 

Diametrs- Nominālais  ārējais 

diametrs (dn)  

Skaitlisks izmēra apzīmējums, kas ir kopējs visām termoplasta cauruļu sistēmas komponentēm, izņemot 

atlokus un komponentes, kuras apzīmē pēc vītnes izmēra 
LVS 421:2010 3.6. 

Diametrs- Vidējais ārējais 

diametrs (dem)  
Caurules ārējā apkārtmēra izmērītais garums, dalīts ar π, noapaļots līdz tuvākajam 0,1 mm LVS 421:2010 3.7. 

Divlīmeņu krāsns  Vietējas apkures krāsns, kas izbūvēta divos blakusstāvos LBN 231-03 2.4. 

Drošības ierīce Ierīce, kas paredzēta, lai aizsargātu spiedieniekārtu pret pieļaujamo parametru pārsniegšanu 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem                                

(MK noteikumi) 

1.1.2. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Drošības noplūdes ierīce  Ierīce gāzes izlaišanai gadījumā, ja aizsargājamajā sistēmā parādās nepieļaujams spiediens 
LBN 242-02                             

LVS EN 12186:2000  

1.1.4.       

3.4.9. 

Drošības noslēgierīce Ierīce ātrai gāzes plūsmas noslēgšanai, ja aizsargājamajā sistēmā parādās nepieļaujams spiediens                                  
LBN 242-02                                        

LVS EN 12186:2000  

1.1.3.           

3.4.7. 

Drošības rezerves 

Naftas produktu rezerves, ko Latvija uztur noteiktā apjomā saskaņā ar šā likuma 72.panta prasībām. 

72.pants 

(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā komersanti, kuri ir tiesīgi veikt komercdarbību ar naftas produktiem (degvielu) 

Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un komersanti, kuri ieved Latvijā 

naftas produktus (degvielu) savam patēriņam, iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu 

(degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar naftas 

produktiem (degvielu). 

(2) Par tiesībām sniegt šā panta pirmajā daļā minēto drošības rezervju pakalpojumu Ekonomikas ministrija reizi gadā līdz 

kārtējā gada 1.jūnijam izsludina atklātos iepirkuma konkursus. 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.17

1
. 

Dūmeja Vietējās apkures ierīces mūrējumā (ķermenī) izveidotie kanāli, kas paredzēti degšanas produktu cirkulācijai LBN 231-03 2.5. 

Dūmenis 
Uz pamata vai pamatu sijām balstīta vertikāla ugunsizturīga konstrukcija, kurā izbūvēti dūmkanāli, lai 

izvadītu no ēkas degšanas produktus, kas veidojas apkures ierīcē 
LBN 231-03 2.6. 

Dūmgāzu novadīšanas 

ierīce 

Ierīce dūmgāzu novadīšanai, kas sastāv no gāzes aparātam pievienotas savienotājcaurules un skursteņa 

(dūmcaurules) 
LVS 420 3.2. 

Dūmkanāls 
Dūmenī vai degtnespējīgā sienā izbūvēts kanāls (parasti ar nemainīgu šķērsgriezumu), kas paredzēts 

degšanas produktu plūsmai 
LBN 231-03 2.7. 

Dūmrovis Dūmkanāla posms, kas apkures ierīci savieno ar dūmeni LBN 231-03 2.8. 

Dzīvojamā nama sekcija 
Ar ugunsdrošām starpsienām atdalīta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama daļa, kurā iebūvētajiem 

dzīvokļiem tieši vai caur koridoru vai galeriju ir izeja uz koplietošanas kāpņu telpu 
LBN 211-08 1.1.8. 

Dzīvojamie nami- 

Koridornams 
Dzīvojamais nams, kurā ieejas dzīvokļos atrodas kopējā ar kāpņu telpu saistītā koridorā LBN 211-08 1.1.14. 

Dzīvojamie nami- 
Daudzstāvu daudzdzīvokļu 

dzīvojamie nami 

Šis būvnormatīvs divu stāvu un augstāku ēku projektēšanai, ja tajās ir vismaz trīs dzīvokļi ar ieeju no 

koplietošanas kāpņu telpas, koridora vai galerijas un ja visu dzīvokļu kopējā platība (ēkas dzīvojamā daļa) ir 

vismaz 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās lietderīgās platības 

LBN 211-08 1.3. 

Dzīvoklis 
Ar ārsienām un iekšsienām norobežota ēkas daļa, kas aprīkota ar attiecīgajām inženierkomunikācijām un 

iekārtām un kurā ir vismaz viena dzīvojamā telpa, kā arī virtuve vai virtuves niša un sanitārtehniskā telpa 
LBN 211-08 1.1.5. 

Dzīvoklis 

Daudzdzīvokļu mājā esoša no pārējās mājas daļas nošķirta dzīvošanai paredzēta telpa vai telpu komplekss, 

kas kā dzīvoklis ir iezīmēts mājas inventarizācijas plānā un kam ir piederīgas tā sienas, iekšējās starpsienas, 

griesti, grīdas, to apdare, logi, durvis, caurules, dūmvadi, vadu daļas un citu ar mājas ekspluatāciju 

funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas, visi uzlabojumi, kas atrodas telpas vai telpu kompleksa robežās, 

kā arī ārpus dzīvokļa esošās un ar to funkcionāli saistītās palīgtelpas un palīgēkas (pagrabs, tualete, šķūnītis, 

mākslinieka darbnīca) 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

1.1.2. 
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Dzīvoklis- Daudzdzīvokļu 

māja  
Dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka 

darbnīca vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

1.1.1. 

Dzīvoklis- Kopējais 

dzīvoklis 
Dzīvoklis, kurā esošās dzīvojamās telpas lieto uz atsevišķi noslēgtu dzīvojamās telpas īres līgumu pamata un 

kura palīgtelpas nodotas kopējai lietošanai 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

1.1.4. 

 Eiropas materiālu 

apstiprinājums 

Tehnisks dokuments, , kurā noteikti attiecīgā materiāla raksturlielumi, ja materiāls paredzēts atkārtotai 

izmantošanai spiedieniekārtu izgatavošanā un nav iekļauts piemērojamajos standartos 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

1.2.
1
  

Ēka-  Jaukta lietojuma ēka Ēka, kurā publiskās telpas ir mazāk nekā 50 % no ēkas kopējās platības LVS 419:2010                                            3.9. 

Ēka-  Komercēka 
Ēka, kuras platības rezervētas tikai profesionālām aktivitātēm, izņemot rūpnieciskās ražotnes.  

Piezīme. Tā var būt administratīva ēka, remonta darbnīca u.c. 
LVS 419:2010                                            3.12.          

Ēka- Dzīvojamā ēka Ēka, kurā vismaz puse no ēkas kopējās platības paredzēta dzīvošanai 
LVS 419:2010                                           

LVS 445-1:2011                                             

3.4. 

3.4.              

Ēka- Dzīvojamā māja 
Dzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek 

izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā 

noteikto lietošanas veidu 

Būvju klasifikācija 2.2. 

Ēka- Mazstāvu dzīvojamā 

māja 

Dzīvojamā māja, kurā ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai divi dzīvokļi ar atsevišķu ieeju katram dzīvoklim, 

patstāvīgas iekšējās inženierkomunikācijas, kā arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk kā 50 % no ēkas 

virszemes stāvu kopējās platības (tā var būt atsevišķi stāvoša, bloķēta kā rindu māja vai dvīņu māja) 

LVS 419:2010                                            3.15. 

Ēka- Mazstāvu dzīvojamā 

māja 

Atsevišķa dzīvojamā ēka, kurā ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai divi dzīvokļi ar atsevišķu ieeju katram 

dzīvoklim, patstāvīgas iekšējās inženierkomunikācijas, kā arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk kā 50 % 

no ēkas virszemes stāvu kopējās platības, kā arī to palīgēkām  

LVS 445-1:2011 3.25. 

Ēka- Mazēka Vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m
2
 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.16. 

Ēka- Nedzīvojamās ēkas 
Nedzīvojamās ēkas ir būves, kuras pamatā netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai. Ja vismaz puse 

no ēkas kopējās platības tiek izmantota dzīvošanai, tā tiek klasificēta kā dzīvojamā māja 
Būvju klasifikācija  24.12. 

Ēka- Patstāvīga ēka 

Patstāvīga ēka ir jebkura brīvi stāvoša ēka; saistītās ēkās (piemēram, dvīņu vai terašu tipa mājās) par patstāvīgu ēku tiek 

uzskatīta jebkura to sekcija, kas atdalīta no citām sekcijām ar ugunsdrošu sienu, kas sniedzas no jumta līdz pagrabam. Ja 

šādas ugunsdrošas sienas nav, savstarpēji savienotas ēku sekcijas tiek uzskatītas par patstāvīgām ēkām, ja tām ir atsevišķa 

ieeja, kā arī sava labierīcību sistēma un tās ir patstāvīgi izmantojamas. 

Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi izmantojamas pazemes būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir 

noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai (piemēram, pazemes 

patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes tirdzniecības centri un darbnīcas, pazemes garāžas). 

Būvju klasifikācija 1.1. 
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Ēka- Palīgēka 
Ēka (pirts, klēts, garāža, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu 

glabāšanai u.tml.), kura netiek klasificēta kā dzīvojamā ēka, kurā nav dzīvojamās telpas (pastāvīgai vai 

sezonas rakstura dzīvošanai) un kura ir funkcionāli piederīga dzīvojamai ēkai. 

Aizsargjoslu likums 1.1.18. 

Ēka- Publiska ēka vai būve 
Ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 % ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas 

funkcijas nodrošināšanai 
LBN 208-08       1.1.3.   

Ēka- Publiska ēka vai būve Ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50% ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas 
LVS 419:2010                                           

LVS 445-1:2011 

 3.17.        

3.29. 

Ēka- Viensēta 
Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām 

funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai 

mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu 

Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums 
3.12. 

Ēkas 

Ēkas ir atsevišķi, ilglaicīgi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai 

paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai. Ja ēkām nav sienu, jābūt jumta 

projekcijas vai citādi iezīmētai robežai, kas nosaka patstāvīgi izmantojamas ēkas teritoriju. 

Patstāvīga ēka ir jebkura brīvi stāvoša ēka; saistītās ēkās (piemēram, dvīņu vai terašu tipa mājās) par 

patstāvīgu ēku tiek uzskatīta jebkura to sekcija, kas atdalīta no citām sekcijām ar ugunsdrošu sienu, kas 

sniedzas no jumta līdz pagrabam. Ja šādas ugunsdrošas sienas nav, savstarpēji savienotas ēku sekcijas tiek 

uzskatītas par patstāvīgām ēkām, ja tām ir atsevišķa ieeja, kā arī sava labierīcību sistēma un tās ir patstāvīgi 

izmantojamas. 

Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi izmantojamas pazemes būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir 

noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai (piemēram, pazemes 

patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes tirdzniecības centri un darbnīcas, pazemes garāžas). 

Ēkas tiek iedalītas dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās 

Būvju klasifikācija  1.1. 

Energoapgāde  
Enerģētikas jomā veicama komercdarbība, kurai ir nepieciešama licence un kura ietver elektroenerģijas vai 

siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes iepirkšanu, pārveidi, uzglabāšanu, 

pārvadi, sadali vai tirdzniecību 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.2. 

Energoapgāde- 
Energoapgādes komersants   

Licencēts komersants, kas nodarbojas ar energoapgādi 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.3. 

Energoapgādes 

komersanta objekts  

Energoapgādes komersantam piederoša vai tā lietošanā esoša manta (ēkas, būves, stacijas, iekārtas, ierīces, 

ietaises, tīkli, līnijas un to piederumi), kuru tieši izmanto energoapgādei 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.4. 

Energoefektivitāte 
Enerģijas izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā galaprodukta veida un kvalitātes samērs ar 

enerģijas patēriņu 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.5. 

Energoresursi Apzinātie kurināmā krājumi un enerģijas avoti, kurus var izmantot tiešai lietošanai vai enerģijas iegūšanai 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.6. 

Energoresursi- Atjaunojamie 

energoresursi   

Vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma-bēguma, ūdens enerģija, atkritumu poligonu un notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāze, biomasa [bioloģiski noārdāmā frakcija produktos, rūpniecības un 

sadzīves atkritumos, lauksaimniecības (ieskaitot augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī mežsaimniecības 

un līdzīgu nozaru ražošanas atlikumos] 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.24. 
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Energoresursi- Sekundārie 

energoresursi   
Energoresursi, kuri rodas jebkura veida tehnoloģiskajos procesos kā blakusprodukts, arī tehnoloģiskajā 

procesā neizlietotā enerģija, kas ir derīga tālākai izmantošanai 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.8. 

Energoresursi- Vietējie 

energoresursi  
Latvijā apzinātie atjaunojamie energoresursi un kurināmā krājumi, kurus var izmantot tiešai lietošanai vai 

enerģijas iegūšanai 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.9. 

Enerģija  Šā likuma izpratnē: prece ar noteiktu vērtību - iegūtā elektroenerģija vai siltumenerģija, kā arī gāze 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.1. 

Enerģijas lietotājs 
Fiziskā vai juridiskā persona, kas no energoapgādes komersantiem pērk un savām vajadzībām patērē 

konkrētā veida enerģiju vai kurināmo vai lieto to energoapgādē vai cita veida komercdarbībā 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.10. 

Enerģijas pārvade  
Energoapgādes veids, kas ietver enerģijas transportēšanu pa augsta sprieguma tīkliem vai augsta spiediena 

vadiem, lai piegādātu to attiecīgai sadales sistēmai vai tieši lietotājiem, izņemot enerģijas tirdzniecību 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.11. 

Enerģijas ražošana Energoapgādes veids, kas ietver energoresursu pārveidošanu lietošanai nepieciešamā enerģijā 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.14. 

Enerģijas tirdzniecība Energoapgādes veids, kas ietver enerģijas iepirkšanu pārdošanai un pārdošanu enerģijas lietotājiem 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.13. 

Enerģijas sadale 
Energoapgādes veids, kas ietver energoresursu vai enerģijas transportēšanu pa vidēja un zema sprieguma 

tīkliem vai augsta, vidēja un zema spiediena vadiem, izņemot enerģijas tirdzniecību 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.12. 

 Gaisa kondicionēšana 
Automātiski vadāms gaisa apstrādes process, kas neatkarīgi no āra gaisa pārmaiņām un telpas gaisa 

piesārņojuma intensitātes uztur telpā vai tās daļā vēlamo gaisa kvalitāti 
LBN 231-03 2.9. 

Gaisa kvalitāte 
Gaisa īpašības (gaisa sastāvs, putekļu un baktēriju koncentrācija, temperatūra, relatīvais mitrums, kustības 

ātrums), kas ietekmē cilvēku veselību vai komforta izjūtu 
LBN 231-03 2.10. 

Gaismas kabata Ar koridoru saistīta telpa (koridora paplatinājums), kurā ir dabiskais apgaismojums, kas izgaismo koridoru LBN 211-08 1.1.9. 

Gaiss- Āra gaiss  Gaiss tuvākajā apkārtnē ārpus ēkas LBN 231-03 2.1. 

Gaiss- Cirkulācijas gaiss  Gaiss, kas cirkulē telpā, vai nosūces gaiss, kas tiek ievadīts atpakaļ tajā pašā telpā LBN 231-03 2.2. 

Gaiss- Izvadāmais gaiss  Gaiss, kas tiek izvadīts no ēkas LBN 231-03 2.12. 

Gaiss- Nosūces gaiss Gaiss, kas tiek izvadīts no telpas LBN 231-03 2.15. 

Gaiss- Pārplūdes gaiss Gaiss, kas plūst no vienas telpas uz otru LBN 231-03 2.17. 

Gaiss- Pieplūdes gaiss Gaiss, kas tiek piegādāts telpai (āra gaiss, recirkulācijas gaiss, pārplūdes gaiss vai infiltrācijas gaiss) LBN 231-03 2.18. 

Gaiss- Recirkulācijas gaiss Gaiss, kas tiek ievadīts atpakaļ telpu grupā, no kuras tas tika izvadīts LBN 231-03 2.19. 

Gaiss- Telpas gaiss Gaiss, kas atrodas telpā LBN 231-03 2.20. 

Galerijnams  Dzīvojamais nams, kurā dzīvokļu ieejas atrodas kopīgā vaļējā vai segtā galerijā LBN 211-08 1.1.10. 

Gazificēts objekts 
Ēka, būve, dzīvoklis vai telpa, kuras dabasgāzes apgādes iekšējā sistēma nodota ekspluatācijā un kura 

pieslēgta dabasgāzes apgādes sistēmai 

Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

 

2.5. 
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 Gāzapgādes- Gāzapgādes 

organizācija  
Šī standarta izpratnē - sistēmas operators, kas nodrošina gāzes sadales sistēmas darbību, tās ekspluatāciju un 

attīstību 
LVS 445-1:2011   3.18 

Gāzapgādes sistēma Cauruļvadu sistēma gāzes transportēšanai un sadalei 
LBN 242-02                                    

LVS 364:2003                       

1.1.8.            

3.7.                    

Gāzbīstami darbi Darbi, kurus veic sagāzētā vidē vai kuru izpildes laikā iespējama dabasgāzes izplūde no sistēmas LVS 445-1:2011 3.6. 

Gāzbīstamo darbu 

uzraudzības persona 

Gāzbīstamo darbu uzraudzībai un vadīšanai apmācīts un atestēts speciālists vai kvalificēts strādnieks, kuram 

uzticēta šo darbu un darba vietu pārraudzība laikā, ja pastāv ugunsgrēka vai eksplozijas briesmas vai arī var 

tikt apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība 

LVS 445-1:2011 3.7. 

 Gāze- Dabasgāze Zemes dzīļu iegulu produkts (deggāze), kura pamatkomponents ir metāns  

LVS 364:2003                        

LVS 419:2010                                           

LVS 445-1:2011 

 3.4.          

3.3.              

3.3. 

Gāzes aparāts 
Aparāts, ko darbina ar gāzveida kurināmo (LBN 241-03)                              

Aparāts, kas tiek darbināts ar gāzveida kurināmo (LVS 420) 

Aparāts, kurā kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze (LVS 445) 

LBN 241-03                            

LVS 420:2010                                              

LVS 445-1:2011 

1.1.2.      

3.3.       

3.8. 

Gāzes apkures katls Gāzes aparāts kurā tiek sasildīts apkures sistēmā cirkulējošais siltuma nesējs LVS 420:2010 3.15. 

Gāzes avārija 
Notikums (tehnisku defektu, nepareizas ekspluatācijas dēļ vai citu neparedzētu faktoru iedarbības dēļ 

radušies dabasgāzes sistēmas bojājumi, sprādzieni, uzliesmojumi u.c.), kas apdraudējis cilvēku veselību, 

dzīvību un vidi vai radījis materiālus zaudējumus 

LVS 445-1:2011 3.9. 

Gāzes avārijas situācija 
Dabasgāzes sistēmas bojājumi vai citi neparedzēti faktori, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību un 

vidi vai radīt materiālus zaudējumus 
LVS 445-1:2011 3.10. 

Gāzes degļi (ar vai bez 

ventilatora) 
Gāzes sadedzināšanas ierīces LVS 420:2010 3.17. 

Gāzes iekārta 
Iekārta no noslēgierīces pirms gāzes aparāta līdz dūmgāzu novadīšanas ierīces izejai. Gāzes iekārta sastāv no 

vadu iekārtas, aparāta, gāzes sadegšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas ierīcēm 
LBN 241-03                                        1.1.3.           

Gāzes iekārta 
Iekārta no noslēgierīces pirms gāzes aparāta līdz dūmgāzu novadīšanas ierīces izejai. Gāzes iekārta sastāv no 

gāzesvada, kas savieno gāzes aparātu un noslēgierīci pirms tā, gāzes aparāta, dabasgāzes sadegšanai 

nepieciešamā gaisa pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas ierīcēm 

LVS 445-1:2011 3.11 

Gāzes iekārta 
Iekārta no noslēgierīces pievadā pirms gāzes aparāta (iekārtas noslēgierīce) līdz dūmgāzu novadīšanas ierīces 

izejai. Gāzes iekārtas sastāv no gāzes pievada, gāzes aparāta, gāzes sadegšanai nepieciešamā gaisa 

pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas ierīcēm 

LVS 420:2010                 3.1. 

Gāzes izlaišana Gāzes izlaišana no sistēmas un/vai cauruļvadiem, neaizstājot to ar gaisu vai inertu gāzi LVS 364:2003 3.8. 

Gāzes koncentrācijas 

signalizācijas iekārta  

Iekārta, sastāvoša no dabasgāzes koncentrācijas devēja, ierīces, kas dod skaņas un/vai gaismas signālus, un 

elektromagnētiskā vārsta, kas automātiski noslēdz dabasgāzes padevi, ja kontrolējamais parametrs sasniedz 

signalizācijas iekārtā ieregulētu robežlielumu 

LVS 445-1:2011 3.17. 

Gāzes lietošana Lietderīga dabasgāzes sadedzināšana siltumenerģijas iegūšanai LVS 445-1:2011 3.12. 
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Gāzes mērīšanas stacija 

(GMS) 

Paredzēta dabasgāzes pārvades sistēmā gāzes mērīšanai un tās  fizikāli ķīmisko  rādītāju noteikšanai uz valsts 

robežām, kā arī starp dabasgāzes gāzes pārvades sistēmu operatoriem  
LVS 364:2003  3.11. 

Gāzes pārvades sistēma 

Gāzes pārvades tīkls ar visiem pārvades funkciju veikšanai nepieciešamajiem gāzapgādes uzņēmuma 

objektiem (ēkas, būves, gāzes regulēšanas stacijas, elektroiekārtas, pretkorozijas aizsardzības iekārtas, 

automātikas, mērījumu, sakaru un telemehānikas sistēmas), kurus izmanto dabasgāzes transportēšanai un 

pārvadei 

LVS 364:2003 3.9. 

Gāzes plīts, gāzes pavards 

gāzes cepeškrāsns 
Gāzes aparāts, kas paredzēts galvenokārt ēdiena pagatavošanai LVS 420:2010                 3.16. 

Gāzes regulēšanas iekārta 
Kopējs nosaukums dabasgāzes regulēšanas iekārtām - gāzes regulēšanas punktam , skapjveida gāzes 

regulēšanas punktam, gāzes regulēšanas mezglam, mājas regulatoram 
LVS 445-1:2011 3.13. 

Gāzes regulēšanas mezgls 

(GRM) 

Ierīču komplekss dabasgāzes spiediena regulēšanai un aizsardzībai pret pārspiedienu. GRM izvieto telpā, 

kurā uzstādītas gāzes iekārtas, kas patērē dabasgāzi, vai telpā, kuru ar minēto telpu savieno bezdurvju aile 
LVS 445-1:2011 3.15. 

Gāzes regulēšanas mezgls 

(GRM) 

Ierīču komplekss spiediena regulēšanai un aizsardzībai pret nepieļaujamu spiedienu; gāzes regulēšanas 

mezglu (GRM) izvieto telpā, kurā uzstādītas iekārtas, kas patērē gāzi, vai telpā, kuru ar minēto telpu savieno 

bezdurvju aile 

LBN 242-02                                    1.1.6.               

Gāzes regulēšanas punkts 

(GRP) 

Atsevišķa ēka vai konteiners (pietiekami liels, lai tajā varētu ieiet personāls), kur ir izvietota instalācija (arī 

ieejas un izejas cauruļvadu sistēma līdz noslēgierīcēm un jebkura konstrukcija ar iekārtām, kuras izmanto 

spiediena regulēšanai gāzes sadales sistēmā un aizsardzībai pret nepieļaujamu spiedienu) 

LBN 242-02                                    1.1.5.               

Gāzes regulēšanas punkts 

(GRP) 

Dabasgāzes sadales sistēmā ierīkota atsevišķa ēka vai konteiners, kas ir pietiekami lieli, lai tajos varētu ieiet 

personāls un kuros izvietota instalācija un iekārtas, ko izmanto dabasgāzes spiediena regulēšanai un 

aizsardzībai pret pārspiedienu 

LVS 445-1:2011 3.14. 

Gāzes regulēšanas stacija 

(GRS) 

Atsevišķā ēkā, kurā iespējams ieiet cilvēkam, izvietota instalācija, ieskaitot ieejas un izejas cauruļvadu 

sistēmu līdz noslēgierīcēm un jebkuru konstrukciju ar iekārtām, kuras izmanto spiediena regulēšanai un 

aizsardzībai pret pārspiedienu 

LVS 364:2003 

LVS 422:2010 

3.10.             

3.4. 

Gāzes sadales sistēma Cauruļvadu sistēma gāzes piegādei no gāzes transporta sistēmas līdz lietotāja piederības robežai LBN 242-02                                    1.1.7.           

Gāzes sadales sistēma  
Gāzes sadales tīkls ar visiem sadales funkciju veikšanai nepieciešamajiem gāzapgādes uzņēmuma objektiem, 

kurus izmanto dabasgāzes transportēšanai un sadalei 
LVS 364:2003  3.12. 

Gāzes sadales sistēma - 
Dabasgāzes sadales sistēma 

Dabasgāzes apgādes sistēmas daļa no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas piederības robežai, ar darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) 
LVS 445-1:2011 3.16 

Gāzes skaitītājs  Mērierīce gāzes patēriņa plūsmas tilpuma mērīšanai LBN 241-03                             1.1.11. 

Gāzes pārvades 

(transporta) sistēma 

Cauruļvadu sistēma gāzes transportēšanai Latvijas Republikas teritorijā no gāzes ieguves un/vai uzglabāšanas 

vietas līdz gāzes sadales sistēmām vai rūpnieciskiem lietotājiem 
LVS 422:2010 3.3. 

 Ģeodēziskā 

kontrolkartēšana 

Inženierkomunikāciju izbūves pārbaude dabā ar ģeodēziskiem paņēmieniem, izvietojuma salīdzināšana ar 

projektu un iezīmēšana topogrāfiskajā plānā 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.44 
Termini 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

 Ģeodēziskā pārbaude 
Jaunizbūvēto transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves pārbaude dabā ar ģeodēziskiem paņēmieniem, 

horizontālo un vertikālo atzīmju salīdzināšana ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akceptēto 

tehnisko projektu risinājumiem un iezīmēšana pilsētas topogrāfiskā plāna materiālos 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Iekšējais inženiertīkls  
Elektronisko sakaru, elektroietaišu, cauruļvadu, iekārtu, ierīču aprīkojuma vai aprīkojuma kopums ēkās aiz 

ievada noslēgierīces vai ievada sadalnes 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25

7
 

Iekšējo gāzesvadu sistēma  Cauruļvads no piegādes punkta līdz pieslēguma noslēgierīcei (parasti lietotāja īpašums) LBN 241-03                             1.1.5. 

Iepriekšējā apbūve Likumīgi uzbūvētas būves vai ēkas (vai to pamati), kuras konstatējamas dabā Aizsargjoslu likums 1.1.17. 

Incidents Darbība, kura izraisa dabasgāzes avāriju, avārijas situāciju vai arī rada priekšnosacījumus tai LVS 445-1:2011 3.20. 

Infiltrācija Gaisa ieplūde ēkā caur nepietiekami noblīvētām norobežojošām konstrukcijām LBN 231-03 2.11. 

Insolācija Saules radītais apgaismojums telpās LBN 211-08 1.1.11. 

 Inspicēšana  
Produkta projektēšanas stadiju, produkta, procesa vai pakalpojuma pārbaude un tā atbilstības noteikšana 

konkrēti izvirzītām vai vispārīgām prasībām, pamatojoties uz profesionālu spriedumu 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.4. 

Integrācija - Horizontālā 

integrācija  
Viens energoapgādes komersants vai koncerns veic vismaz vienu no enerģijas ražošanas, pārvades, sadales, 

piegādes vai dabasgāzes uzglabāšanas funkcijām un kādu darbību, kas nav saistīta ar energoapgādi 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.21. 

Integrācija - Vertikālā 

integrācija  

Viens energoapgādes komersants vai koncerns veic vismaz vienu no šādiem energoapgādes veidiem: 

enerģijas pārvade vai sadale vai dabasgāzes uzglabāšana un vismaz vienu no šādiem energoapgādes veidiem: 

enerģijas ražošana vai tirdzniecība 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.22. 

Inženierbūves 
Visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti un estakādes, lidostu 

skrejceļi, inženiertīkli, dambji u.tml. 
Būvju klasifikācija 125.2. 

Inženierkomunikācija 
Ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, 

energoresursiem un citiem resursiem 
Būvniecības likums 1.1.19. 

 Inženierkomunikācija 
Ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, 

energoresursiem un citiem resursiem 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Inženierkomunikācija- 

Transporta būvju un 

inženierkomunikāciju 

aizsardzības zona  

Noteikta platība, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma; tās uzdevums ir aizsargāt transporta būves un 

inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidot 

no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai 

vai renovācijai 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Inženierkomunikācijas 
Ūdensvada, gāzes un tehnoloģiskie cauruļvadi, kanalizācija, siltumtrases, sakaru, elektrības un citi kabeļi un 

pārvadi 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.44 
Termini 

 Izolējošs savienojums Savienojums, kas paredzēts cauruļvadu sistēmas elektrovadāmības pārtraukšanai LBN 241-03                           1.1.6.           

 Izpūšana 

Process, kurā gāze cauruļvadu sistēmā tiek aizvietota ar gaisu vai inertu gāzi, kā arī pretējs process. 

Ir šādas izpūšanas metodes : 

– tiešā izpūšana, kad gaisu aizstāj ar gāzi vai otrādi; 

– netiešā izpūšana, kad gaisu aizstāj ar inerto gāzi un pēc tam ar gāzi vai otrādi alternatīvi ar barjeru 

(aizsprostošana ar inertu gāzi vai virpuli) starp gāzi un gaisu vai otrādi. 

LVS 419:2010                                            3.8. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Izpūšana 

Drošs gaisa vai inertas gāzes izvadīšanas process no sistēmas un/vai cauruļvadu komponentiem un to 

aizstāšana ar gāzi vai arī pretējs process. Pastāv atšķirība starp sekojošām metodēm: 

- tiešā izpūšana: gaisa aizvietošana ar gāzi vai otrādi; 

- netiešā izpūšana: gaisa aizvietošana ar inertu gāzi, kam seko aizvietošana ar gāzi vai otrādi 

LVS 364:2003                                           3.14.       

Izpūšana  
Šī būvnormatīva izpratnē – process, kurā gāze cauruļvadu sistēmā tiek aizvietota ar gaisu vai inertu gāzi, kā 

arī pretējs process 
LBN 242-02 1.1.11. 

Izpūšana  
Process, kurā izvada gaisu vai inerto gāzi no sistēmas un cauruļvadu sastāvdaļām, lai to aizstātu ar gāzi, vai 

pretējs process 
LBN 241-03                                                 1.1.7.                

Izpūšanas svece 
Caurule ar noslēgierīci, kas pievienota gāzesvadam vai iekārtai un paredzēta cauruļvada atbrīvošanai no 

gāzes  
LVS 422:2010 3.9. 

 Jumta stāvs  
Plakanā jumta līmenī izbūvētas dzīvojamās, publiskās un tehniskās telpas vai palīgtelpas, kurām ir izeja uz 

jumta terasi vai staigājamu jumtu 
LBN 211-08 1.1.12. 

Kalibrēšana  
Operācija, kuras gaitā noteiktos apstākļos konstatē sakarību starp mērīšanas līdzekļu vai mērīšanas sistēmas 

uzrādīto lielumu vērtībām, materiālā mēra vai references materiāla vērtībām un no atbilstošā mērvienības 

etalona reproducētām vērtībām 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.5. 

Kalibrēšana  
Operāciju kopums, kas nosacītos apstākļos konstatē sakarību starp mērīšanas līdzekļu vai mērīšanas sistēmas 

uzrādīto lielumu vērtībām, materiālā mēra vai atsauces materiāla esošajām vērtībām un vērtībām, kas 

reproducētas no atbilstošā mērvienības etalona 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.3. 

Katastrofa 
Negadījums, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēku upurus, nodara materiālos zaudējumus 

vai kaitējumu videi un pārsniedz skartās sabiedrības spēju novērst sekas ar attiecīgajā teritorijā esošo, 

reaģēšanā iesaistīto operatīvo dienestu resursiem 

Civilās aizsardzības 

likums 
1.2. 

Katastrofu pārvaldīšana  
Preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana katastrofu gadījumos 

un pastāvot katastrofas draudiem. Katastrofu pārvaldīšanu īsteno valsts iestādes, pašvaldības, komersanti un 

iedzīvotāji 

Civilās aizsardzības 

likums 
1.3. 

Kontrolpārbaude 
Procedūra, kurā nosaka, vai dabasgāzi var ielaist cauruļvadu sistēmā. Kontrolpārbaude nav stiprības vai 

hermētiskuma pārbaude 
LVS 445-1:2011 3.21. 

Komplekss  Atsevišķas spiedieniekārtas, kuras ražotājs ir samontējis, izveidojot vienotu darbspējīgu iekārtu 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

1.1.3. 

Komunikāciju šahta 

(kanāls) 

Parasti ar vertikālām norobežojošām konstrukcijām, kam ir normēta ugunsizturības robeža, atdalīta gaisa 

telpa, kurā izvietoti ventilācijas gaisa vadu, kanalizācijas un citu komunikāciju stāvvadi 
LBN 231-03 2.13. 

Kurināmā drošības 

rezerve  

Energoapgādes komersanta īpašumā esošs noteikts kurināmā krājums, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 

enerģijas lietotāju nepārtrauktu apgādi ar attiecīgā veida enerģiju 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.17. 

Kurināmais  
Nafta un naftas produkti, arī sašķidrinātā naftas gāze, dabasgāze, arī sašķidrinātā dabasgāze, degakmens, 

degakmens gāze un eļļa, ogles, kūdra, kurināmā koksne un cita biomasa, kuru sadedzina enerģijas iegūšanai 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.16. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Licence  
Saskaņā ar likumu izsniegta speciāla atļauja, kas nosaka energoapgādes komersanta tiesības un pienākumu 

nodarboties ar energoapgādi licences darbības zonā 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.18. 

Licences darbības zona  
Licencē noteikta teritorija, kurā ir tiesīgs darboties konkrētais energoapgādes komersants un enerģijas 

lietotājs 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.19. 

Lietotāja dabasgāzes 

apgādes sistēma 

Piederības robežas lietotāja pusē ierīkoto dabasgāzes vadu, noslēgierīču, gāzes iekārtu, aparatūras un citu 

tehnisko ietaišu kopums lietotāja apgādei ar dabasgāzi 

 Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.6. 

Lietotāja dabasgāzes 

apgādes sistēma 

Piederības robežas lietotāja pusē ierīkoto gāzesvadu, noslēgierīču, gāzes iekārtu, aparatūras un citu tehnisko 

ietaišu kopums lietotāja apgādei ar dabasgāzi 
LVS 445-1:2011  3.22. 

Lietotājs 
Fiziskā vai juridiskā persona, kas no energoapgādes uzņēmumiem pērk gāzi un patērē to savām vajadzībām 

vai lieto energoapgādē vai cita veida uzņēmējdarbībā 
LVS 419:2010                                            3.13.      

Lietotājs  
Fiziskā vai juridiskā persona, kura no sadales sistēmas operatora pērk gāzi un patērē to savām vajadzībām, 

izmanto energoapgādē vai cita veida komercdarbībā  
LBN 242-02 1.1.14. 

Lietotājs 
Fiziska vai juridiska persona, kas no dabasgāzes apgādes komersanta pērk dabasgāzi un patērē to savām 

vajadzībām vai lieto energoapgādē vai cita veida komercdarbībā 
LVS 445-1:2011 3.23. 

Lietotājs - Enerģijas 

lietotājs 

Fiziskā vai juridiskā persona, kas no energoapgādes komersantiem pērk un savām vajadzībām patērē 

konkrētā veida enerģiju vai kurināmo vai lieto to energoapgādē vai cita veida komercdarbībā 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.10. 

Lietotājs - Galalietotājs Enerģijas lietotājs, kurš pērk enerģiju izlietošanai paša vajadzībām (galapatēriņam) 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.38. 

Lietotājs - 

Mājsaimniecības lietotājs  

Galalietotājs, kurš pērk un izlieto enerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot 

komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzībām 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.39. 

Lietotājs - 

Mājsaimniecības lietotājs 

Galalietotājs, kurš pērk un izlieto dabasgāzi savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot 

komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzībām 
LVS 445-1:2011 3.24. 

Lietotājs - Saistītais 

lietotājs 
Enerģijas lietotājs, kurš neizmanto iespēju kļūt par tirgus dalībnieku, lai brīvi izvēlētos enerģijas tirgotāju 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.40. 

Lietotājs - Sistēmas 

lietotājs 

Fiziskā vai juridiskā persona, kas izmanto enerģijas pārvades vai sadales sistēmas vai dabasgāzes krātuves 

pakalpojumus 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.25. 

Lietotājs - Tirgotājs Lietotājs, kurš pērk un pārdod (piegādā — pārdošanas nozīmē) enerģiju citam enerģijas lietotājam 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.41. 

Lievenis Neliela vaļēja vai segta ēkas piebūve pie ārdurvīm LBN 211-08 1.1.15. 

Līgums - Fiksēta 

maksājuma apjoma līgums  
Līgums, kurā iekļauta pircēja un pārdevēja vienošanās, ka gadījumā, ja pircējs nevēlas saņemt visu līgumā 

noteikto preces apjomu, tas maksā par visu līgumā noteikto preces apjomu 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.27. 

Līgums - Pieslēguma 

līgums  

Starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, kurā noteikti sistēmas pieslēguma izbūves 

nosacījumi un ierīkošanas termiņi, pieslēguma maksa un samaksas termiņi kā arī citi nosacījumi 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.5. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Lifts 
Cēlējmehānisms ar kabīni, kas pārvietojas pa vertikālu vai slīpu šahtu un ir paredzēts cilvēku un kravas 

pārvietošanai uz attiecīgo ēkas stāvu 
LBN 211-08 1.1.16. 

Lifta mašīntelpa Tehniskā telpa, kurā atrodas lifta piedziņas mehānismi un citi ar lifta darbību saistīti mehānismi un iekārtas LBN 211-08 1.1.17. 

Lodžija  
Pārsegta un no trim pusēm norobežota (iedziļināta fasādes plaknē) ārtelpa starpstāvu pārseguma līmenī, kas 

papildina iekštelpas 
LBN 211-08 1.1.18. 

Māja- Dzīvojamā māja 
Dzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek 

izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā 

noteikto lietošanas veidu 

Būvju klasifikācija 2.2. 

Māja- Daudzdzīvokļu māja  
Dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka 

darbnīca vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

1.1.1. 

Māja- Mazstāvu dzīvojamā 

māja  
Mazstāvu dzīvojamās mājas var būt brīvi stāvošas vai bloķētas – rindu mājas, bloķētās mājas un dvīņu mājas. LBN 209-09 1.2. 

Mājas -Mazstāvu 

dzīvojamās mājas 

Dzīvojamās mājas, kurās ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai divi dzīvokļi ar atsevišķu ieeju katram dzīvoklim, 

patstāvīgas iekšējās inženierkomunikācijas, kā arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk kā 50 % no ēkas 

virszemes stāvu kopējās platības, kā arī to palīgēkām 

LBN 209-09 1.1. 

Māja- Mazstāvu dzīvojamā 

māja 

Dzīvojamā māja, kurā ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai divi dzīvokļi ar atsevišķu ieeju katram dzīvoklim, patstāvīgas 

iekšējās inženierkomunikācijas, kā arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk kā 50 % no ēkas virszemes stāvu kopējās 

platības (tā var būt atsevišķi stāvoša, bloķēta kā rindu māja vai dvīņu māja) 
LVS 419:2010                                            3.15. 

Māja- Mazstāvu dzīvojamā 

māja 

Atsevišķa dzīvojamā ēka, kurā ir ne vairāk kā trīs stāvi, viens vai divi dzīvokļi ar atsevišķu ieeju katram dzīvoklim, 

patstāvīgas iekšējās inženierkomunikācijas, kā arī citas izmantošanas telpas ir ne vairāk kā 50 % no ēkas virszemes stāvu 

kopējās platības, kā arī to palīgēkām 
LVS 445-1:2011 3.25. 

Māja- Viendzīvokļa māja 
Dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens dzīvoklis, un tai funkcionāli piederīgās 

palīgēkas 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

LVS 420:2010                                            

1.1.14. 

3.18. 

Mājas regulators (MR) 
Iekārta, kas ietver kombinēto regulatoru gāzes spiediena samazināšanai un ieregulētās vērtības automātiskai 

uzturēšanai, to izmanto individuāla lietotāja vai nelielas lietotāju grupas (gāzes patēriņš līdz 30 m3/h) 

gāzapgādei 

LBN 242-02                              1.1.16.                           

Mājas regulators (MR) 
Iekārta, kas ietver kombinēto regulatoru dabasgāzes spiediena samazināšanai un ieregulētās vērtības 

automātiskai uzturēšanai, to izmanto atsevišķa lietotāja vai lietotāju grupas ar kopējo dabasgāzes patēriņu 

līdz 30 m³/h) dabasgāzes apgādei 

LVS 445-1:2011 3.26.           

Maksimāli pieļaujamā 

temperatūra (TS) 
Maksimālā vai minimālā temperatūra °C, kādai ir projektēta spiedieniekārta un kuru norāda ražotājs 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

1.1.5. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Mansarda stāvs 
Starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs 

(telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērķis 
LBN 211-08 1.1.19. 

Mehāniskā ventilācija  Gaisa pārvietošana, izmantojot ventilatoru LBN 231-03 2.14. 

Mēraparāts Ierīce, kas paredzēta mērījumu veikšanai, atsevišķi vai kopā ar palīgierīcēm LBN 241-03                                       1.1.10.                   

Mērījumu izsekojamība 
Mērījumu rezultāta vai mērvienības etalona vērtības saistība ar nacionālo vai starptautisko mērvienības 

etalonu 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.5. 

Mērījumu vienotība 
Mērāmo lielumu izteikšana likumā noteiktajās mērvienībās ar nosacījumu, ka mērījumu rezultātu vērtības 

reproducētas no nacionālajiem vai starptautiskajiem mērvienības etaloniem un rezultātu kļūda zināma ar 

novērtētu nenoteiktību 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.6. 

Mērījumu sistēma Pilns mēraparātu komplekts un citas iekārtas, kas uzstādītas, lai veiktu noteiktos mērījumus LVS 364:2003                                            3.15.                   

Mērīšanas līdzeklis Ierīce, kura paredzēta mērījumu veikšanai patstāvīgi vai kopā ar papildu ierīcēm 
Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.7. 

Mērīšanas līdzekļa tipa 

apstiprināšana 

Mērīšanas tipa atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka mērīšanas līdzekļa tipa 

apstiprināšanu lietošanai reglamentētajā sfērā 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.8. 

Mērīšanas process  Secīgi veiktu darbību kopums mērāmā lieluma vērtības noteikšanai 
Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.9. 

Mērvienības etalons 
Materiāls mērs, mērīšanas līdzeklis, atsauces materiāls vai mērīšanas sistēma, kura paredzēta mērvienības, 

viena vai vairāku lielumu vērtības noteikšanai, realizēšanai, saglabāšanai vai reproducēšanai 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.10. 

Mērvienības etalons -  

Nacionālais mērvienības 

etalons 

Ar Ministru kabineta normatīvu aktu atzīts etalons, kas kalpo par noteikta lieluma bāzi citiem ar to saistītiem 

lieluma etaloniem valstī 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.11. 

Metroloģija - Reglamentētā 

metroloģija 
Metroloģijas nozare, kas ietver tās prasības un normas, kuras nosaka un kontrolē valsts 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.12. 

Metroloģija - 

Starptautiskais 

mērvienības etalons  

Ar starptautisku vienošanos atzīts etalons, kas kalpo par noteikta lieluma bāzi citiem ar to saistītiem lieluma 

etaloniem 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.13. 

Metroloģija -Valsts 

mērīšanas līdzekļu reģistrs  

Apstiprināto mērīšanas līdzekļu tipu saraksts, kurus atļauts lietot Latvijas Republikā valsts metroloģiskajai 

kontrolei pakļautajās jomās 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.14. 

Metroloģija -Valsts 

metroloģiskā uzraudzība  

Valsts institūcijas konkrēta darbība, kuras mērķis ir pārbaudīt likumu un noteikumu ievērošanu reglamentētās 

metroloģijas jomā 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.15. 

Minimālais nepieciešamais 

stiprums (MRS) 

PE cauruļvadu prognozētās stiprības  rādītājs pēc 50 gadu ekspluatācijas pie 20 C temperatūras atkarībā no 

caurules izgatavošanai izmantotās izejvielas fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām. Pēc LVS EN 1555-1 PE 80 

klases izejvielām stiprības rādītājam jābūt ne mazākam kā 8,0 MPa, bet PE 100 - ne mazākam kā 10,0 MPa 

 

LVS 421:2010 3.2. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Nominālais izmērs (DN) 
Izmēra skaitliskā vērtība (ar izgatavošanas dimensijām brīvi saistīts vesels skaitlis, ērti lietojams atsaucēm, 

norādīts ar burtiem DN, kuriem seko skaitlis), kas ir kopēja visām komponentēm cauruļvadu sistēmā, 

izņemot komponentes, kas norādītas ar ārējā diametra vai vītnes izmēru 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

1.1.6. 

Noplūde  Nevēlama gaisa cirkulācija caur nepietiekami noblīvētiem gaisa vadiem LBN 231-03 2.16. 

Norēķinu periods Laikposms, par kuru veic norēķinus 

Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.7. 

Norēķinu uzskaites 

mēraparāts 

Komercuzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma patērētās dabasgāzes daudzuma, slodzes un dabasgāzes 

parametru kontrolei un uzskaitei komercnorēķiniem 

 Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

LVS 419:2010 

 

 

2.8. 

3.16. 

Normālkubikmetrs (nm3) 
Ar norēķinu uzskaites mēraparātu fiksētais patērētās dabasgāzes daudzums, kas pārrēķināts atbilstoši 

noteiktiem dabasgāzes bāzes stāvokļa parametriem (temperatūra 20 °C, spiediens 1,01325 x 10
5 
Pa) 

Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi 

(MK noteikumi) 

2.9. 

Noslēgierīce Ierīce, kas paredzēta gāzes plūsmas pārtraukšanai cauruļvadu sistēmā LBN 241-03                                     1.1.12.            

Noslēgierīce 
Ierīce, kas paredzēta gāzes plūsmas pārtraukšanai cauruļvadu sistēmā. Šī ierīce var būt, piemēram, manuāli 

darbināms krāns, aizbīdnis u.tml 
LVS 422:2010 3.6. 

Noslēgierīce 
Ierīce, kura paredzēta gāzes plūsmas pārtraukšanai cauruļvadā urbumā. 

Piezīme: Šī ierīce varētu būt, piemēram, manuāli darbināms ventilis,  krāns, aizbīdnis utt 
LVS 364:2003                                   3.16.           

Nulles cikls 
Būves (ēkas) pazemes un virszemes daļas būvdarbu posms līdz būves (ēkas) nosacītās nulles (pirmā stāva 

grīdas) līmeņa atzīmei, ja plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav noteikts citādi 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.251. 

Odorizācija Specifisku smakojošu vielu pievienošana dabasgāzei LVS 445-1:2011 3.27. 

Pagrabstāvs 
Ēkas stāvs (vai tās daļa), kas attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļināts vairāk nekā par pusi no stāva 

augstuma 
LBN 211-08 1.1.20. 

Palīgēka 
Ēka (pirts, klēts, garāža, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu 

glabāšanai u.tml.), kura netiek klasificēta kā dzīvojamā ēka, kurā nav dzīvojamās telpas (pastāvīgai vai 

sezonas rakstura dzīvošanai) un kura ir funkcionāli piederīga dzīvojamai ēkai 

Aizsargjoslu likums 1.1.18. 

Papildpakalpojumi 
Visi pakalpojumi, kas nepieciešami, lai piekļūtu pie pārvades un sadales tīkliem un uzglabāšanas iekārtām vai ekspluatētu 

šos tīklus un iekārtas, tostarp balansēšana, izņemot iekārtas, kuras izmanto tikai pārvades sistēmu operatori 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.35. 

Pārbaude- Hermētiskuma 

pārbaude 
Īpaša procedūra, ar kuru nosaka, vai gāzapgādes sistēma un /vai instalācija atbilst hermētiskuma prasībām 

LVS 419:2010      

LVS 364:2003                                                                       

3.7.      

3.13.                                        

Pārbaude- Hermētiskuma 

pārbaude 
Īpaša procedūra, kurā nosaka, vai gāzapgādes cauruļvadu sistēma un instalācija atbilst hermētiskuma 

prasībām 
   LBN 241-03                           1.1.4.           

Pārbaude- Kombinētā 

pārbaude 
Procedūra, kurā nosaka, vai gāzapgādes cauruļvadu sistēma un/vai instalācija atbilst mehāniskās stiprības un 

hermētiskuma prasībām 
LBN 242-02                             1.1.12.      
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Pārbaude- Kombinētā 

pārbaude 

Specifiska procedūra, kas nosaka, vai gāzapgādes  cauruļvadu sistēma un /vai instalācija atbilst mehāniskās 

stiprības un hermētiskuma prasībām 
LVS 419:2010                                                                                   3.10.                     

Pārbaude- 

Kontrolpārbaude 

Procedūra, kurā nosaka, vai gāzi var ielaist cauruļvadu sistēmā. Kontrolpārbaude nav stiprības vai 

hermētiskuma pārbaude  
LBN 242-02                             1.1.13.        

Pārbaude- 

Kontrolpārbaude 

Procedūra, kurā nosaka, vai dabasgāzi var ielaist cauruļvadu sistēmā. Kontrolpārbaude nav stiprības vai 

hermētiskuma pārbaude  
LVS 445-1:2011 3.21. 

Pārbaude- 

Kontrolpārbaude 
Vienkārša īslaicīga pārbaude, ar kuru nosaka, vai gāzi var no jauna vai atkārtoti ielaist cauruļvadu sistēmā LVS 419:2010                                            3.11.   

Pārbaude- Stiprības 

pārbaude 

Procedūra, ar kuru nosaka, vai gāzapgādes cauruļvadu sistēma un/vai instalācija atbilst mehāniskās stiprības 

prasībām 

Īpaša procedūra, kas nosaka, vai gāzapgādes cauruļvadu sistēma un /vai instalācija atbilst mehāniskās 

stiprības prasībām (LVS 419:2009) 

LBN 242-02                                  

LVS 419:2010                                            

1.1.18.  

3.21.              

Pārbaude- Stiprības 

pārbaude 

Īpaša procedūra, lai apliecinātu, ka gāzapgādes sistēma un/vai instalācijas atbilst mehāniskās stiprības 

prasībām 
LVS 364:2003  3.25. 

Pārbaude- Stiprības 

pārbaudes spiediens  
Spiediens cauruļvadu sistēmā tās stiprības pārbaudes laikā LBN 242-02 1.1.21. 

Pārvades vads  
Dabasgāzes vads, kura darba spiediens ir virs 1,6 megapaskāliem (16 bar) un kuru sistēmas operators 

izmanto dabasgāzes transportēšanai dabasgāzes sadales sistēmā 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.3. 

Pasūtītājs 
Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek 

veikta būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot sagruvušo būvju un kultūras pieminekļu sarakstā esošo būvju 

savešanu kārtībā vai nojaukšanu vai patvaļīgās būvniecības objektu nojaukšanu 

Būvniecības likums 1.1.24. 

Persona- Kompetenta 

persona 

Apmācīta un atestēta persona, kurai ir attiecīga pieredze darbam gāzesvadu sistēmu būvniecībā un 

ekspluatācijā  
LBN 241-03                                        1.1.8.         

Persona- Pilnvarota persona  Kompetenta persona, kas norīkota tehniskās uzraudzības veikšanai gāzesvadu sistēmā LBN 241-03                                   1.1.14.                     

Piegādātājs  Licencēta juridiskā persona, kura saskaņā ar līgumu piegādā gāzi Lietotājam vai Realizētājam LVS 421:2010 3.8. 

Piegādātājs  Licencēta juridiska persona, kura saskaņā ar līgumu piegādā gāzi Lietotājam LVS 419:2010                                            3.19. 

Piegādātājs - Sistēmas 

operators 
Licencēts dabasgāzes apgādes komersants, kurš saskaņā ar līgumu par dabasgāzes piegādi piegādā dabasgāzi 

lietotājam 
LVS 445-1:2011 3.28. 

Piegādes punkts  
Punkts, kurā gāzes īpašumtiesības tiek nodotas no piegādātāja lietotājam; tas var atrasties pie noslēgierīces 

vai pie gāzes skaitītāja izejas savienojuma 
LBN 241-03                          1.1.13.                  

Pievads 
Lietotāja ārējās gāzapgādes sistēmas daļa no sadales gāzesvada vai atzara līdz gazificējamā objekta ievada 

mezglam 
LBN 242-02            1.1.23. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Pievads 
Dabasgāzes vads ar tehnoloģiskajām iekārtām no sadales vada vai atzara līdz gazificējamā objekta ievada 

mezglam 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.8. 

Pievads - Koplietošanas 

pievads 

Viena vai vairāku sistēmas lietotāju lietošanā esošs pievads, kuru izmanto sistēmas lietotāju apgādei ar 

dabasgāzi 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.2. 

Pieslēgšanas izmaksas  

Saskaņā ar sistēmas operatora apstiprināto cenrādi noteikta maksa, kuru sistēmas lietotājs maksā par viņa valdījumā 

esošo iekārtu (tai skaitā gāzesvadu) pārbaudi, dabasgāzes ievadīšanu, dokumentu noformēšanu pieslēguma 

nodrošināšanai no sadales vada līdz sistēmas lietotāja gāzes aparatūrai, ieskaitot dabasgāzes skaitītāja pievienošanu un 

noplombēšanu 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.4. 

Pieslēguma maksa  

Saskaņā ar sistēmas operatora apstiprināto metodiku noteikta maksa par sistēmas operatora papildu izdevumu daļu, kuru 

nesedz uz sistēmas lietotāju attiecināmie apstiprinātie dabasgāzes tarifi un kura saistīta ar sistēmas lietotājam atļautās 

slodzes nodrošināšanai nepieciešamo jauno maģistrālo un sadales gāzesvadu ierīkošanu (projektēšanu un izbūvi), kā arī 

esošo gāzesvadu tīklu un dabasgāzes krātuves attīstību un modernizāciju. Pieslēguma maksa tiek iekasēta no visiem 

sistēmas lietotājiem, kas vēlas ierīkot sistēmas pieslēgumu, neatkarīgi no tā, vai sistēmas pieslēgums tiek veikts pie 

esošajiem vai jaunajiem sadales vadiem 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.6. 

Pieslēguma līgums  
Starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, kurā noteikti sistēmas pieslēguma izbūves 

nosacījumi un ierīkošanas termiņi, pieslēguma maksa un samaksas termiņi kā arī citi nosacījumi 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.5. 

Pieslēguma vieta  
Vieta dabasgāzes vadu sistēmā, no kuras iespējams piegādāt dabasgāzi sistēmas lietotājam nepieciešamajā 

daudzumā un par optimālām izmaksām 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.7. 

Pieslēgums - Sistēmas 

pieslēgums 

Sistēmas operatora ierīkotā dabasgāzes vadu sistēmas daļa, kas paredzēta dabasgāzes pievadīšanai no esošās 

dabasgāzes vadu sistēmas pieslēguma vietas līdz pievadam 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.10. 

Plānošanas un 

arhitektūras uzdevums 

Būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes 

gabala plānojumam un apbūvei 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.19. 

Plūstoša viela  
Gāze, šķidrums un tvaiks tīrā fāzē, kā arī to maisījumi (plūstoša viela var saturēt arī suspendētas cietas 

daļiņas) 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem   

(MK noteikumi) 

1.1.7. 

Pretplūsmas novēršanas 

ierīce  
Drošības ierīce, kas sāk darboties, ja rodas pretēja virziena gāzes plūsma LBN 241-03                             1.1.15. 

Projektēšana - Projekta 

faktors (f) 
Koeficients caurules sieniņas biezuma vai spiediena aprēķinos LVS 422:2010 3.8. 

Projektēšana - Projektētājs 
Sertificēta fiziskā persona vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā 

persona, kas, pamatojoties uz pasūtītāja akceptētu būves pamatideju, saskaņā ar noslēgto līgumu izstrādā būvprojektu vai 

tā daļu 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.20. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Projektēšana - Apvienotā 

projektēšana un būvdarbi  

Būvniecības veids, kurā būvdarbi tiek veikti vienlaikus ar būves projektēšanu, ja uz akceptēta izvērstā skiču 

projekta pamata ir izstrādāts tehniskais projekts veicamajiem būvdarbiem 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25

.4
 

Pievads - 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 ēkas ievada 

noslēgierīcei vai ievada sadalnei 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25.

6
 

Publisks pasākums 
Sabiedrībai pieejamas dažādu veidu atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, izrādes, koncerti, sporta spēles, 

izstādes). 
LBN 208-08       1.1.5. 

Ražotājs - Autonomais 

ražotājs 

Komersants, energoapgādes komersants vai fiziskā persona, kas ražo elektroenerģiju vai siltumenerģiju 

nolūkā patērēt to pašas vajadzībām vai lokālās siltumapgādes vajadzībām (04.03.2011.) 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.32. 

Ražotājs - Neatkarīgais 

ražotājs 

Energoapgādes komersants, kas ražo elektroenerģiju vai siltumenerģiju, bet neveic tās sadali vai pārvadi 

sistēmā, kurā ir iekļauts 

Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.33. 

Regulators Valsts iestāde, kura saskaņā ar likumu regulē energoapgādi 
Enerģētikas likums 

(likums) 
1.1.20. 

Rekonstrukcija 
Būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai 

funkcijas maiņa, nemainot apjomu 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.21. 

Rekonstrukcija - 

Vienkāršota 

rekonstrukcija  

Būves vai tās daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņa bez pārbūves 
Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
37.3. 

Remontdarbi 
Gāzes apgādes sistēmas, instalācijas vadu sistēmas un iekārtu uzturēšanas darbi, kas ietver daļēju vai pilnīgu 

atsevišķu gāzes vadu, iekārtu detaļu un mezglu nomaiņu to drošas ekspluatācijas nodrošināšanai 
LVS 364:2003 3.17. 

Remontdarbi  
Darbi dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas drošai ekspluatācijai, kas ietver 

daļēju vai pilnīgu atsevišķu gāzesvadu, gāzes iekārtu un aparātu detaļu vai mezglu nomaiņu 
LVS 445-1:2011 3.31. 

Renovācija 
Būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos 

nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, 

nemainot tās apjomu un funkciju 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.22. 

Renovācija - Vienkāršota 

renovācija  

Būves vai tās daļas renovācija, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi (izņemot fasādes apdares 

renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu), 

koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
37.2. 

Restaurācija  Būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti 
Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
 1.23  

Sadales vads  
Dabasgāzes vads, kura darba spiediens ir līdz 1,6 megapaskāliem (16 bar) un kuru sistēmas operators 

izmanto dabasgāzes transportēšanai līdz sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmai 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.9. 

Sarkanā līnija 
Juridiski noteikta esoša vai projektēta zemes gabala plānā atzīmēta ielas vai inženierkomunikāciju koridora 

robeža 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.44 
Termini 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Sarkanā līnija 
Pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ielas (arī inženierkomunikāciju 

koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar 

likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas 

Rīgas Domes saistošie 

noteikumi Nr.106 
Termini 

Savienojums- 

Atloksavienojums 
Savienojums, kurā hermētiskumu panāk, saspiežot starpliku starp divu atloku virsmām LVS 419:2010                                            3.2.         

Savienojums- Izolējošs 

savienojums 
Savienojums, kas paredzēts cauruļvadu sistēmas elektrovadāmības pārtraukšanai LBN 241-03                           1.1.6.           

Savienojums- 

Vītņsavienojums 
Savienojums, kurā hermētiskums tiek panākts ar metāla kontaktu vītņojumā, izmantojot blīvmateriālu LVS 419:2010                                            3.21.             

Segtie darbi  
Būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez 

īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.24. 

Sertificēšana 
Neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona 

atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktajām prasībām 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.10. 

Servisa organizācija 

Komersants, kurš nodarbojas ar komercdarbību dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas palaišanu ekspluatācijā, ieregulēšanu, tehnisko apkopi un remontu, ir apgādāts ar nepieciešamajiem 

materiāli-tehniskiem līdzekļiem, apmācītu un atestētu personālu u.c. resursiem ekspluatācijas un tehniskās 

apkopes darbu veikšanai 

LVS 445-1:2011 3.33. 

Sfēra- Nereglamentētā sfēra 
Sfēra, kas nav pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu un pakalpojumu 

atbilstības novērtēšanai 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.7. 

Sfēra- Reglamentētā sfēra 
Sfēra, kas pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības 

novērtēšanai 

Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.9. 

Sieniņas biezums - 

Nominālais sieniņas 

biezums (en) 

Sieniņas biezums mm, kas atbilst sieniņas minimālajam biezumam jebkurā cauruļvada punktā 

ey min 
LVS 421:2010                 3.5. 

Sieniņas biezums - 

Nominālais ārējais 

diametrs (dn)  

Skaitlisks izmēra apzīmējums, kas ir kopējs visām termoplasta cauruļu sistēmas komponentēm, izņemot 

atlokus un komponentes, kuras apzīmē pēc vītnes izmēra 
LVS 421:2010                 3.4. 

Siltuma jauda Gāzes aparāta lietderīgi izlietotā siltuma plūsma kW vai kcal/h LVS 420:2010                 3.7. 

Siltuma jauda- Nominālā 

siltuma jauda 
Gāzes aparāta lietderīgi izmantotā siltuma plūsma kW vai kcal/h pie nominālās siltuma slodzes LVS 420:2010                 3.8. 

Siltuma plūsma (jauda, 

enerģija) 
Siltuma daudzums laika vienībā LVS 420:2010                 3.6. 

Siltuma slodze- Lielākā 

siltuma slodze 
Izgatavotāja dotā siltuma slodze kW vai kcal/h, ko nedrīkst pārsniegt, ieregulējot gāzes aparātu   LVS 420:2010                 3.10. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Siltuma slodze- Mazākā 

siltuma slodze 
Izgatavotāja dotā siltuma slodze kW vai kcal/h, ko nedrīkst samazināt, ieregulējot gāzes aparātu   LVS 420:2010                 3.11. 

Siltuma slodze- Nominālā 

siltuma slodze  
 Lielums, ko uzstādījis ražotājs kW vai kcal/h starp lielāko un mazāko siltuma slodzi  LVS 420:2010                 3.9. 

Sistēma 
Visi pārvades un sadales tīkli un uzglabāšanas iekārtas, kas pieder dabasgāzes apgādes komersantam un ko tas ekspluatē, 

kā arī šim komersantam piederošās iekārtas, kas nodrošina papildpakalpojumus, un komersanti, kuru pakalpojumi 

nepieciešami, lai nodrošinātu pieeju pārvadei un sadalei 

Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.34. 

Sistēma - Pārvades sistēma 
Enerģijas pārvades tīkls ar visiem pārvades funkciju veikšanai nepieciešamajiem energoapgādes komersanta 

objektiem, kurus izmanto enerģijas transportēšanai 

Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.29. 

Sistēma - Sadales sistēma 
Enerģijas sadales tīkls ar visiem sadales funkciju veikšanai nepieciešamajiem energoapgādes komersanta 

objektiem, kurus izmanto enerģijas transportēšanai un sadalei 

Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.30. 

Sistēma - Dabasgāzes 

sadales sistēma 
Dabasgāzes apgādes sistēmas daļa no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas piederības robežai, ar darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) 
LVS 445-1:2011 3.16 

Sistēma - Dabasgāzes 

apgādes iekšējā sistēma 

Ēkās un būvēs izvietotie gāzesvadi, noslēgierīces, gāzes iekārtas un gāzes aparāti (no ievada mezgla ēkā līdz 

gāzes iekārtai ieskaitot) 
LVS 445-1:2011 3.19. 

Sistēma - Savstarpēji 

savienota sistēma 
Vairākas sistēmas, kas savienotas savā starpā 

Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.26. 

Sistēma - Sistēmas 

pieslēgums  

Sistēmas operatora ierīkotā dabasgāzes vadu sistēmas daļa, kas paredzēta dabasgāzes pievadīšanai no esošās 

dabasgāzes vadu sistēmas pieslēguma vietas līdz pievadam 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.10. 

Sistēmas operators  

Energoapgādes komersants, kas pilda enerģijas pārvades, sadales vai dabasgāzes uzglabāšanas funkcijas un 

atbild par sistēmas ekspluatāciju, uzturēšanas nodrošināšanu un, ja vajadzīgs, — attīstību noteiktā teritorijā, 

kā arī par sistēmas savstarpēju savienošanu ar citām sistēmām un par sistēmas spēju ilgtermiņā nodrošināt 

pamatotu pieprasījumu attiecībā uz enerģijas transportēšanu un uzglabāšanu 

Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.23.      

Sistēmas operators 
Licencēts dabasgāzes apgādes komersants, kurš saskaņā ar līgumu par dabasgāzes piegādi piegādā dabasgāzi 

lietotājam 
LVS 445-1:2011 3.28. 

Sistēmas operators 
(pārvades, sadales vai 

dabasgāzes krātuves 

operators) 

Energoapgādes uzņēmuma iecelts sistēmas vadītājs, kurš ir atbildīgs par enerģijas plūsmu nodrošināšanu, 

sistēmas darbību un apkalpošanu, ja nepieciešams - arī par šīs sistēmas attīstību attiecīgajā teritorijā, nolūkā 

garantēt apgādes drošumu 

LVS 364:2003 3.18. 

Skapjveida gāzes 

regulēšanas punkts (SGRP) 

Gāzes sadales sistēmā ierīkota slēgta telpa, kura ir pārāk maza, lai tajā varētu ieiet personāls, un kurā 

izvietota instalācija un iekārtas, ko izmanto spiediena regulēšanai un aizsardzībai pret pārspiedienu 
LBN 242-02                        1.1.20.              

Skapjveida gāzes 

regulēšanas punkts (SGRP) 

Dabasgāzes sadales sistēmā ierīkota slēgta telpa (konteiners), kura ir pārāk maza, lai tajā varētu ieiet 

personāls un kurā izvietota instalācija un iekārtas, ko izmanto dabasgāzes spiediena regulēšanai un 

aizsardzībai pret pārspiedienu 

LVS 445-1:2011 3.32.            
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Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Speciālists 
Darbinieks, kas, pamatojoties uz savu izglītību, zināšanām un savā praktiskajā darbībā gūto pieredzi, pārzina 

izpildāmā darbā piemērojamo normatīvo aktu prasības un norīkots attiecīgā darba izpildei 

LVS 364:2003                                    

LVS 445-1:2011 

3.19.              

3.34 

Spiediena drošības sistēma 
Sistēma, kura neatkarīgi no spiediena regulēšanas sistēmas nodrošina, ka izejošais spiediens no regulēšanas 

sistēmas nepārsniedz drošības robežas 
LVS 364:2003 3.21. 

Spiediena ierīce Ierīce ar vadības funkciju, lai uzturētu spiedieniekārtā noteiktu spiedienu 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem 

(MK noteikumi) 

1.1.8. 

Spiediena kontroles 

sistēma 

Kombinēta sistēma, tai skaitā spiediena regulēšana, spiediena drošība un iespējams, spiediena reģistrēšanas 

un spiediena trauksmes sistēmas 
LVS 364:2003                                             3.22.                 

Spiediena regulators Ierīce, kas samazina gāzes spiedienu līdz ieregulētai vērtībai un uztur iepriekš noteiktajās robežās LBN 242-02 1.1.17. 

Spiediena regulēšanas 

sistēma 
Sistēma, kura nodrošina, ka izejas sistēmā spiediens tiek uzturēts nepieciešamajās robežās LVS 364:2003                                               3.23.                      

Spiediena trauksmes 

sistēma 
Sistēma, kas brīdina operatoru nevēlama spiediena gadījumā LVS 364:2003                                         3.24.                                    

Spiedieniekārta  
Tvertnes cauruļvadi, drošības ierīces un spiediena ierīces, kā arī elementi, kas piestiprināti spiedienam 

pakļautām virsmām (piemēram, uzmavas, uzgaļi, savienojumi, atbalsti, rokturi) 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem   

(MK noteikumi) 

1.1.9. 

Spiediens 
Spiedieniekārtas iekšējā spiediena attiecība pret ārējo atmosfēras spiedienu, t.i., manometrisko spiedienu 

(vakuuma spiedienu nosaka ar negatīvu vērtību) 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem   

(MK noteikumi) 

 LVS 364:2003 

         

1.1.10.                            

 

 

3.20. 

Spiediens Šī būvnormatīva izpratnē – manometriskais spiediens, kas mērīts statiskā gāzes stāvoklī LBN 242-02 1.1.19. 

Spiediens Statiskos apstākļos mērīts manometriskais spiediens sistēmas vidē LVS 419:2010                                            3.20.               

Spiediens- Aprēķina 

spiediens 
Spiediens, uz kuru balstīti projekta aprēķini LVS 422:2010 3.7. 

Spiediens- Darba spiediens Spiediens, kāds ir sistēmā normālos ekspluatācijas apstākļos LVS 364:2003                                             3.5.                             

Spiediens- Darba spiediens 
Spiediens, kāds ir sistēmā normālos darba apstākļos. 

 PIEZĪME: normāli darba apstākļi ir, ja nav ne ierīču, ne gāzes plūsmas traucējumu 

 

LVS 422:2010                                 3.2.                    

Spiediens- Maksimālais 

darba spiediens (MOP) 

Maksimālais spiediens, ar kādu sistēmu var pastāvīgi darbināt normālos darba apstākļos; normāli darba 

apstākļi –, ja nav ne ierīču, ne gāzes plūsmas traucējumu 

LBN 241-03                         

LVS 421:2010                                                

1.1.9.      

3.1.           
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Normatīvā dokumenta 
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pants/ 
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Spiediens- Maksimālais 

darba spiediens (MOP) 
Maksimālais spiediens, ar kādu sistēmu var pastāvīgi darbināt normālos darba apstākļos LVS 419:2010                                            3.14.      

Spiediens- Maksimālais 

tīkla darba spiediens 

Maksimālais spiediens regulatora izejā, ar kādu gāzes sadales sistēmu un/vai lietotāja gāzapgādes sistēmu var 

pastāvīgi darbināt normālos darba apstākļos 
LBN 242-02                 1.1.15.    

Spiediens- Maksimāli 

pieļaujamais spiediens 

(PS) 

Maksimālais spiediens bāros, kādam ir projektēta spiedieniekārta un kuru norāda ražotājs 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

 

 

 

1.1.4.                      

Spiediens- Maksimāli 

pieļaujamais spiediens (PS) 
Maksimālais spiediens, kādam ir projektēta gāzes pārvades (transporta) sistēma LVS 422:2010 3.5. 

Spiediens- Stiprības 

pārbaudes spiediens  
Spiediens cauruļvadu sistēmā tās stiprības pārbaudes laikā LBN 242-02                                     1.1.21.            

Sprādzienbīstama zona Noteikta platība, kurā ir izveidojusies vai var izveidoties sprādzienbīstama dabasgāzes koncentrācija LVS 445-1:2011 3.35. 

Standarts 

(1) Standarts ir attiecīgas institūcijas apstiprināts dokuments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz kopēju 

vienošanos, ietver vispārīgus un daudzkārt piemērojamus noteikumus, norādījumus vai dažādu veidu darbību 

vai to rezultātu raksturojumu un kura mērķis ir optimāli sakārtot noteiktu jomu. 

(2) Standarti iedalāmi šādi: 

1) Latvijas nacionālie standarti; 

2) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēti un noteiktā kārtībā reģistrēti starptautisko un reģionālo 

standartizācijas organizāciju standarti; 

3) atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standarti. 

(3) Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas standartizācijas komitejas, Eiropas Elektrotehniskās 

standartizācijas komitejas vai Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta izstrādāts un pieņemts standarts, 

kurš adaptēts Latvijas nacionālā standarta statusā, ir piemērojamais standarts. 

Standartu piemērošana ir brīvprātīga 

Standartizācijas likums 4.12.1. 

Starpvalstu savienojums  Enerģijas pārvades līnija, kas saista atsevišķās valstīs izvietotas pārvades sistēmas 
Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.37. 

Svece 
Caurule ar noslēgierīci, kas pievienota gāzesvadam vai iekārtai un ir domāta cauruļvada atbrīvošanai no 

gāzes 
LVS 364:2003     3.26. 

Tehniskā apkope 
Gāzesvadu, ierīču, iekārtu u.c. ietaišu tehniskā stāvokļa kontrole, regulēšana u.c. operāciju veikšana, kuras 

uztur tās darbam sagatavotā kārtībā 
LVS 364:2003                                  3.27.                           

Tehniskā apkope 
Gāzesvadu, ierīču, gāzes iekārtu, aparātu, kā arī citu dabasgāzes apgādes sistēmas ietaišu tehniskā stāvokļa 

pārbaude, regulēšana u.c. operāciju veikšana, kuras uztur tās darbspējīgā kārtībā 
LVS 445-1:2011                                   3.36.                

Tehniskā uzraudzība 
Tehniskās apkopes veids, kam jānodrošina gāzesvadu un to ierīču tehniskā stāvokļa noteikšana un 

novērtēšana, savlaicīga bojājumu atklāšana un kontrole, lai novērstu avārijas un nelaimes gadījumus, kas var 

rasties gāzes noplūžu rezultātā, kā arī veicot zemes darbus gāzesvada aizsargjoslā 

LVS 445-1:2011                                   3.37.                
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Tehniskā shēma 
Inženiertīklu pievada vai iekšējo inženiertīklu tehniskā risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. 

Inženiertīkla pievada un iekšējā inženiertīkla shēmas var apvienot, ja to projektēšanu veic vienlaikus 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25.

8 
 

Tehniskais stāvs 
Stāvs inženieriekārtu un komunikāciju izvietošanai, kas var atrasties ēkas apakšējā daļā (tehniskā pagrīde), 

vidējā daļā vai augšējā (tehniskais jumta stāvs, tehniskie bēniņi) daļā 
LBN 211-08 1.1.23. 

Tehniskais normatīvs  
Eiropas Savienības direktīva, Eiropas Savienības regula, ANO noteikumi, standarti, kas attiecas uz šo 

noteikumu darbības sfēru un kas iekļauti šo noteikumu pielikumos 

Mopēdu, mehānisko 

transportlīdzekļu, to piekabju 

un sastāvdaļu atbilstības 

novērtēšanas noteikumi  

(MK noteikumi) 

2.9. 

Tehniskie noteikumi Konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktās tehniskās prasības Būvniecības likums 1.1.25. 

Tehniskie noteikumi             
Dokuments, kuru sistēmas operators izsniedz sistēmas lietotājam un kurā noteiktas tehniskās prasības un 

nosacījumi, kas jāievēro, pieslēdzot sistēmas operatora dabasgāzes apgādes sistēmai jaunu gazificējamu 

objektu vai palielinot atļauto maksimālo dabasgāzes patēriņu stundā 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.11. 

Telpa- Darba telpa Nedzīvojamā telpa, kurā notiek darba process un kurā nav paredzēta apmeklētāju uzturēšanās LBN 208-08       1.1.1. 

Telpa- Dzīvojamā telpa Dzīvojamā istaba, guļamistaba, ēdamistaba, darbistaba un līdzīgas nozīmes telpas LBN 211-08 1.1.6. 

Telpa- Dzīvokļa palīgtelpas 
Dzīvokļa ekspluatācijai nepieciešamās telpas: gaitenis, virtuve, pieliekamais, sanitārais mezgls un citas 

līdzīgas nozīmes telpas 
LBN 211-08 1.1.7. 

Telpa- Gazificējamā telpa Telpa, kur paredzēta gāzes iekārtas (aparāta, degļa u.c.) uzstādīšana LVS 419:2010                                            3.5. 

Telpa- Kāpņu telpa  
Ēkas daļa, kurā izvietotas konstrukcijas un iekārtas (kāpnes un lifti), kas nodrošina vertikālu pārvietošanos no 

viena stāva uz citu 
LBN 211-08 1.1.13. 

Telpa- Mācību telpa  Nedzīvojamā telpa, kurā notiek mācību process (piemēram, klase, auditorija, mācību laboratorija) LBN 208-08       1.1.2. 

Telpa- Mākslinieka 

darbnīca  

Daudzdzīvokļu mājā esoša neapdzīvojamā telpa vai telpu komplekss, kas kā mākslinieka darbnīca ir iezīmēta 

mājas inventarizācijas plānā un nav funkcionāli saistīta ar kādu no mājā esošajiem dzīvokļiem un kam ir 

piederīgas tā sienas, iekšējās starpsienas, griesti, grīdas, to apdare, logi un durvis, caurules, dūmvadi, vadu 

daļas un citu ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas, visi uzlabojumi, kas atrodas 

telpas vai telpu kompleksa robežās, kā arī ārpus mākslinieka darbnīcas esošās un ar to funkcionāli saistītās 

palīgtelpas un palīgēkas (pagrabs, tualete, šķūnītis) 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

1.1.8. 

Telpa- Neapzīvojamā telpa 

Daudzdzīvokļu mājā esoša telpa vai telpu komplekss, kas kā neapdzīvojamā telpa ir iezīmēta mājas 

inventarizācijas plānā un nav funkcionāli saistīta ar kādu no mājā esošajiem dzīvokļiem vai mākslinieku 

darbnīcām un kam ir piederīgas tā sienas, iekšējās starpsienas, griesti, grīdas, to apdare, logi un durvis, 

caurules, dūmvadi, vadu daļas un citu ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītu elementu daļas, 

visi uzlabojumi, kas atrodas telpas vai telpu kompleksa robežās, kā arī ārpus neapdzīvojamās telpas esošās un 

ar to funkcionāli saistītās palīgtelpas un palīgēkas (pagrabs, tualete, šķūnītis) 

Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju 

privatizāciju   

(likums) 

1.1.9. 

Telpa- Publiska telpa  
Sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus 

apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri) 

LBN 208-08                         

LVS 419:2010                                           

LVS 445-1:2011                                                      

1.1.4.                   

3.18.                         

3.30. 

Telpa- Publiskās telpas  Dzīvojamā namā iebūvētas veikalu, darbnīcu, biroju un līdzīgas nozīmes telpas LBN 211-08 1.1.21. 
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Termins Definīcija 
Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Telpa- Sanitārtehniskā 

telpa 

Ar attiecīgām sanitārtehniskām iekārtām aprīkota atsevišķa tualetes telpa un vannas un dušas telpa (dalītais 

sanitārais mezgls) vai attiecīgajām funkcijām paredzēta viena kopīga telpa (savietotais sanitārais mezgls) 
LBN 211-08 1.1.22. 

Telpa- Ventilējama telpa  
 Telpa, kurā gaiss pastāvīgi mainās, darbojoties piespiedu vai dabiskajai ventilācijai (LBN 242-02_ 

Telpa, kurā gaiss pastāvīgi mainās piespiedu vai dabiskās ventilācijas ceļā (LVS 419) 

LBN 242-02                                 

LVS 419:2010                                            

1.1.22.  

1.22. 

Terase  Norobežots vaļējs vai segts laukums, kas izvietots uz zemes kā ēkas piebūve vai virs ēkas vai tās daļas LBN 211-08 1.1.24. 

Testēšana  Atbilstības novērtēšanas objekta viena vai vairāku raksturlielumu noteikšana saskaņā ar procedūru 
Par atbilstības 

novērtēšanu (likums) 
1.11. 

Tiešā līnija Dabasgāzes vads, kas papildina savstarpēji savienotas dabasgāzes pārvades sistēmas 
Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.28. 

Tilpums (V) 
Tvertnes iekšējais tilpums litros (l), ieskaitot īscauruļu tilpumu līdz pirmajam savienojumam vai 

metinājumam, bet neieskaitot tvertnes iekšējo daļu pastāvīgo tilpumu 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

1.1.12. 

Tirgotājs Lietotājs, kurš pērk un pārdod (piegādā — pārdošanas nozīmē) enerģiju citam enerģijas lietotājam 
Enerģētikas likums 

(likums)         
1.1.41. 

Tīkls 
Līniju un iekārtu kopums, kas nepieciešams enerģijas transportēšanai. Ielu apgaismojuma tīkls ir atsevišķs, ar uzskaites 

mēraparātu tehniski nodalīts līniju vai iekārtu kopums, ko izmanto ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu 

teritoriju apgaismošanai un kas netiek izmantots elektroenerģijas transportēšanai un sadalei citiem enerģijas lietotājiem 

Enerģētikas likums 

(likums)  
1.1.31. 

Trauksme 
Signāls par situāciju, kurā var būt nepieciešama manuāla iejaukšanās vai kurā sistēma pati veic drošības 

akciju 
LVS 364:2003                                       3.28.                                

Trešā persona  būvuzņēmēja un 

būvētāja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanā 

Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto, apdrošinātā darbinieku vai personu, 

kas uz cita līguma pamata veic būvdarbus apdrošinātā labā, apdrošinātāju un pārējos būvniecības dalībniekus 
Būvniecības likums 1.1.31. 

Tvertne  
Tilpne līdz tās savienošanas punktam ar citu iekārtu, kura projektēta un izgatavota, lai saturētu plūstošas 

vielas, kas pakļautas spiediena iedarbībai. Tvertne var sastāvēt no vairākām kamerām 

Noteikumi par 

spiedieniekārtām un to 

kompleksiem  

(MK noteikumi) 

1.1.11. 

Ūdens sildītājs- Caurplūdes 

ūdens sildītājs  
Gāzes aparāts, kurā tiek sasildīts caurplūstošais patēriņam izmantojamais ūdens LVS 420:2010                 3.12. 

Ūdens sildītājs- 

Kombinētais ūdens 

sildītājs 

Gāzes aparāts, kurā tiek sasildīts patēriņa caurplūstošais un apkures sistēmas cirkulējošais ūdens LVS 420:2010                 3.14. 

Ūdens sildītājs- Tilpuma 

ūdens sildītājs 
Gāzes aparāts, kur tiek uzsildīts ūdens tilpums LVS 420:2010                 3.13. 

Ugunsdrošība 
Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, 

sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu 

Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likums 
1.2. 
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Normatīvā dokumenta 

nosaukums, 
pants/ 

punkts 

Ugunsdrošībai nozīmīga 

inženiertehniskā sistēma 

Ārējā un iekšējā ūdensvada sistēma, ventilācijas sistēma, ārējā un iekšējā elektroapgāde, ugunsaizsardzības 

sistēmas 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25.

5 
 

Ugunsdrošības pasākumu 

pārskats 

Sabiedriski nozīmīgas būves būvprojekta sastāvdaļa, kurā sniegts būvprojektā paredzēto ugunsdrošības 

inženiertehnisko risinājumu apraksts, kā arī nepieciešamo ugunsdrošības pasākumu apraksts ēkas drošai 

ekspluatācijai 

Vispārīgie būvnoteikumi               

(MK noteikumi) 
1.25.

3 
 

Ugunsdrošības atdale  
Konstruktīva normatīvos noteikto minimālo izmēru izbūve no degtnespējīga materiāla, kas atdala dūmkanāla 

vai apkures ierīces iekšējo plakni no degtspējīgas ēkas konstrukcijas 
LBN 231-03 2.22. 

Ugunsdrošības atkāpe  
Normatīvos noteiktais minimālais attālums no apkures ierīces ārējās plaknes līdz tai piegulošajai 

degtspējīgajai ēkas konstrukcijai 
LBN 231-03 2.23. 

Ugunsdroša izolācija  Degtnespējīgs pretuguns aizsargmateriāls, kas palielina konstrukcijas vai iekārtas ugunsizturības robežu LBN 231-03 2.24. 

Ugunsdrošs vārsts  
Degtnespējīga ierīce vai konstrukcija ar normētu ugunsizturības robežu, kura nepieļauj uguns un dūmgāzu 

izplatīšanos pa gaisa vadiem no viena ugunsdrošības nodalījuma uz citu 
LBN 231-03 2.25. 

Ugunsdzēsība 
Ugunsdzēsība ir organizēta darbība, kuru veic, lai likvidētu ugunsgrēku, glābtu fiziskās personas un 

materiālās vērtības, kā arī aizsargātu vidi ugunsgrēka dzēšanas laikā 

Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likums 
1.3. 

Vads-Pārvades vads  
Dabasgāzes vads, kura darba spiediens ir virs 1,6 megapaskāliem (16 bar) un kuru sistēmas operators 

izmanto dabasgāzes transportēšanai dabasgāzes sadales sistēmā 

Dabasgāzes sistēmas 

pieslēguma noteikumi 

(SPRK 233) 

2.3. 

Vads- tranzīta gaisa vads  Gaisa vads, kas šķērso telpu, kuru tas neapkalpo LBN 231-03 2.21. 

Vēdināšana  
Periodiska telpas gaisa apmaiņa, kas rodas, atverot logus, durvis vai īpašas ailas, bez iespējas precīzi 

kontrolēt apmaināmā gaisa daudzumu 
LBN 231-03 2.29. 

Vējtveris Caurstaigājama telpa starp dzīvojamā nama ieejas ārdurvīm un iekšdurvīm aizsargāšanai no vēja LBN 211-08 1.1.26. 

Velkmes kontrole 

(drošinātājs) 

Ierīce, kas uzstādīta gāzes aparāta dūmgāzu izvadā un nodrošina impulsu gāzes padeves pārtraukšanai uz 

degli, ja dūmvadā nav velkmes 
LVS 420:2010                 3.5. 

Velkmes pārtraucējs 

(plūsmas drošinātājs) 

Gāzes aparāta konstruktīvs elements, kas dūmgāzu novadīšanas ierīcē regulē pārāk stipras velkmes, 

sastrēguma vai atpakaļgaitas ietekmi 
LVS 420:2010                 3.4. 

Ventilācija  Gaisa pārvietošana un apmaiņa telpās, lai uzturētu vēlamo telpas gaisa kvalitāti LBN 231-03 2.26. 

Ventilācija- Mehāniskā 

ventilācija 
Gaisa pārvietošana, izmantojot ventilatoru LBN 231-03 2.14. 

Ventilācija- Dabiskā 

ventilācija 
Gaisa pārvietošanās gaisa blīvuma starpības vai vēja iedarbības dēļ LBN 231-03 2.3. 

Ventilācijas kamera Telpa, kurā izvieto ventilācijas iekārtas, kas apkalpo divus vai vairākus ugunsdrošības nodalījumus LBN 231-03 2.27. 

Ventilācijas kanāls  
Kanāls, kas apkalpo vienu ugunsdrošības nodalījumu un ir savienots ar ventilācijas stāvvadu, ventilācijas 

kameru, iekārtām, kuras apkalpo ventilējamo telpu, vai tieši ar āra gaisu 
LBN 231-03 2.28. 

Veranda Neapkurināma telpa, kurā vairāk par 50 % no sienu laukuma ir logi (stiklojums) LBN 211-08 1.1.25. 
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Verificēšana  
Darbību kopums, lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas 

līdzekļi atbilst noteiktajām prasībām 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.16. 

Verificēšana - pirmreizējā 

verificēšana 
Iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.11

1 

Verificēšana - atkārtotā 

verificēšana  

Mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī mērīšanas līdzekļa 

verificēšana pēc tā remonta 

Par mērījumu vienotību 

(likums) 
1.1.1

1 

Vides pieejamība 
Iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves 

funkcijai 
Būvniecības likums 1.1.27. 

Viensēta 
Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai ēkām 

funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai 

mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai nosaukumu.  

Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums 
3.12. 

Vietējās apkures ierīce 
Telpā iebūvēta krāsns, virtuves pavards, vannas istabas krāsns, kamīns, kur sadedzina kurināmo, lai apsildītu 

telpu, gatavotu ēdienu vai sildītu ūdeni 
LBN 231-03 2.30. 

Virsgaismas logs  Stiklota konstrukcija pārsegumā telpu izgaismošanai LBN 211-08 1.1.27. 

Virszemes ūdensobjekts  
Nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to 

daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms 

Ūdens apsaimniekošanas 

likums 
1.1.22. 

Virszemes ūdeņi 
Visi iekšzemes ūdeņi (izņemot pazemes ūdeņus), pārejas ūdeņi un piekrastes ūdeņi, bet attiecībā uz ķīmisko 

kvalitāti — arī teritoriālie ūdeņi 

Ūdens apsaimniekošanas 

likums 
1.1.23. 

Vispārējie būvnoteikumi  
Ministru kabineta izdoti noteikumi, kas reglamentē būvniecības pamatnosacījumus, ciktāl tos nenosaka šis 

likums 
Būvniecības likums 1.1.23. 

Vītņsavienojums Savienojums, kurā hermētiskums tiek panākts ar metāla kontaktu vītņojumā, izmantojot blīvmateriālu LVS 419:2010                                            3.23.             
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 Likumi 
 

Aizsargjoslu likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011997020532776 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012008121832767 

Būvniecības likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011995081032773 

Enerģētikas likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011998090332771 

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011998092432769 

Civilās aizsardzības likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012006100532780 

Par atbilstības novērtēšanu 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011996080832769 

Par mērījumu vienotību 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011997022732770 

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju    

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0103011995062132769&waiting=Yes&RequestTimeout=500 

Standartizācijas likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011998101432772 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002102432788 

Ūdens apsaimniekošanas likums 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002091232776 
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http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011996080832769
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011997022732770
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0103011995062132769&waiting=Yes&RequestTimeout=500
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103011998101432772
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002102432788
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0103012002091232776
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MKN 

 
22.12.2009. MKN Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032009122201620 

16.12.2008. MKN Nr. 1048 „Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008121601048 

22.12.209. MKN Nr. 1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0101032009122201494&waiting=Yes&RequestTimeout=500 

02.05.2000. MKN Nr. 165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032000050200165 

01.04.1997. MKN Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”    

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0101031997040100112&waiting=Yes&RequestTimeout=500 

29.10.2002. MKN Nr. 485 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 "Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli"” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032002102900485 

29.04.2003. MKN Nr. 229 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-03 "Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas"” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032003042900229 

03.02.2009. MKN Nr. 102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032009020300102 

21.07.2008. MKN Nr. 567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008072100567 

23.09.2003. MKN Nr. 534 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03  "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032003092300534 

01.09.2009. MKN Nr.1000 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 209-09 "Mazstāvu dzīvojamās mājas"” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032009090101000 

28.12.2000. Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0138272000122800106 

31.08.1999. Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 44 „Rīgas pilsētas iekškvartālu teritoriju aizsardzības noteikumi” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0138271999083100044 

 

SPRK 

 

16.07.2008. SPRK lēmums Nr. 233 “Par Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumiem” 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0143042008071600233 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032009122201620
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008121601048
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0101032009122201494&waiting=Yes&RequestTimeout=500
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032000050200165
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0101031997040100112&waiting=Yes&RequestTimeout=500
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032002102900485
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032003042900229
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032009020300102
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008072100567
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032003092300534
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032009090101000
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0138272000122800106
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0138271999083100044
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Key=0143042008071600233
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LVS 363:2009 „Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēma. Papildprasības tērauda pazemes gāzesvadu korozijaizsardzībai” 

LVS 364:2003 “Dabasgāzes krātuves un pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” 

LVS 419:2010 „Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana” 

LVS 422:2010 „Dabasgāzes pārvades (transporta) sistēmas cauruļvadu projektēšana” 

LVS 445:2010 „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un 

tehniskā apkope. Vispārīgās prasības” 

LVS 420:2010 „Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi”” 

 


