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Apbūves tiesības ierakstīšana, 

pārgrozīšana un dzēšana valsts 

vienotajā datorizētajā 

zemesgrāmatā



Apbūves tiesības tiesiskais regulējums

• Civillikuma 1129.1 – 1129.9 panti un Zemesgrāmatu likuma 55.1 – 55. 3

• Apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu 
tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai 
inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā.

• Uz apbūves tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā ēka (inženierbūve) ir 
uzskatāma par apbūves tiesības būtisku daļu.

• Apbūves tiesības termiņš nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem.

• No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc 
apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.

• Apbūves tiesību var atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām, ja tas nav 
noteikti aizliegts ar līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu.



Apbūves tiesības tiesiskais regulējums

• Atsavinot apbūves tiesību, tā pāriet jaunajam ieguvējam tādā apjomā, 
kādā piešķirta ar līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. 

• Apbūves tiesība izbeidzas pati no sevis līdz ar zemesgrāmatā reģistrētā 
apbūves tiesības termiņa notecējumu. 

• Izbeidzoties apbūves tiesībai, izbeidzas visas trešo personu lietu 
tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību.

• Izbeidzot apbūves tiesību pirms termiņa, trešo personu labā 
nostiprinātās lietu tiesības bez šo personu piekrišanas nevar aizskart.

• Uz apbūves tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā ēka (inženierbūve) 
pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu.



Nostiprinājuma lūgumu formas

Nostiprinājuma lūgums apbūves 
tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai 

un dzēšanai (9.pielikums)

• Apbūves tiesības ierakstīšana

• Apgrūtinātās zemes vienības 
platības grozīšana

• Apbūves tiesības termiņa grozīšana

• Būves ierakstīšanai apbūves 
tiesības nodalījumā

Nostiprinājuma lūgums tiesības 
nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai 

dzēšanai apbūves tiesības 
nodalījumā (10.forma)

• Apbūves tiesīgā maiņa

• Hipotēkas nostiprināšana un 
pārgrozīšana

• Nomas/īres tiesības

• Citas lietu tiesības



Zemes nekustamā īpašuma nodalījums



Apbūves tiesības nodalījums

Ieraksta 
apbūves 
tiesību

Ieraksta 
būvi

AT nodalījumā ieraksta:
• Apbūves tiesīgo maiņu
• Hipotēkas
• Aizliegumus
• Nomas tiesības uz būvi
• Citas tiesības



Zemes un apbūves tiesības nodalījumu saistītie
ieraksti – apbūves tiesīgais un zemes īpašnieks



Zemes un apbūves tiesības nodalījumu saistītie 
ieraksti – apbūves tiesības termiņš



Apbūves tiesību izbeigšanās

Slēdz AT 
nodalījumu

Būvi pievieno 
zemes 
nodalījumam



Līga Lapiņa
Tiesu administrācijas 

Tiesu un zemesgrāmatu departamenta 
Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja

Liga.Lapina@ta.gov.lv, tālr. 67083601


