
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_110414_VSS-288, Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Autoceļu būvnoteikumi" 

 

Rīga 
11.04.2014. Nr. 0320141068/A840 
Uz TAP VSS-228 
 

Ekonomikas ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Autoceļu būvnoteikumi” 
 
 Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Autoceļu būvnoteikumi”, jo ir šādi 
iebildumi. 

1. LPS uzsver, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta otrās daļas 
2. punktu Ministru kabinetam ir pienākums izdot speciālos 
būvnoteikumus attiecībā uz autoceļiem un ielām (valsts un pašvaldību). 
Savukārt noteikumu projektā ietvertais regulējums attiecināms tikai uz 
autoceļiem, kas saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” ir kompleksas 
inženierbūves ārpus pilsētas robežām, izmantojamas transportlīdzekļu 
satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un 
gabarītiem. Ņemot vērā Būvniecības likumā noteikto deleģējumu, LPS 
uzskata, ka noteikumu projekts ir papildināms arī ar tiesisko 
regulējumu par ielu būvniecību. Kaut arī Būvniecības likums paredz, ka 
speciālie būvnoteikumi izdodami tikai par valsts un pašvaldību 
autoceļiem un ielām, LPS uzskata, ka nav lietderīgi veidot atšķirīgu 
kārtību dažādu veidu ceļu būvniecībai atkarībā no ceļa piederības. Šāds 
dalījums padarīs tiesisko regulējumu nepārskatāmu un grūti 
piemērojamu, turklāt nav nekāda pamata noteikt, ka, piemēram, 
servitūta ceļa būvniecībai būtu nosakāma no ielas būvniecības kārtības 
atšķirīga kārtība. LPS jau ir informējusi Saeimas Tautsaimniecības 
komisiju, ka Būvniecības likuma 5. panta otrās daļas otrajā punktā būtu 
svītrojami vārdi „(valsts un pašvaldību)” un noteikumu projekts būtu 
papildināms ar regulējumu, kas attiecas uz visu veidu ceļu būvniecību, 
t.sk. piebraucamo ceļu un citu veidu privāto ceļu būvniecību. Ņemot 
vērā minēto, izslēdzams noteikumu projekta 2. punkts un maināma 
noteikumu projekta 9. punkta redakcija, paredzot būvatļauju izdošanu 
arī pašvaldību ielām.  

2. Papildinot noteikumu projektu ar kārtību, kādā veicama pašvaldību ielu 
izbūve, nosakot būvprojekta minimālo sastāvu ielas būvniecībai vai 
pārbūvei, tajā obligāti būtu iekļaujams: 

- būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevums; 
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- topogrāfiskais uzmērījumu plāns M 1:500 ar uzrādītām 
apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām, 
zemes gabala robežām un piedāvātais inženierbūvju priekšlikums; 

- vispārīgs tehniskais risinājums (šķērsgriezumu, garenprofilu utt.); 
- būvprojekta minimāla sastāva skaidrojošs apraksts par 

būvprojektu un tehniskajiem risinājumiem. 
3. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 6. punktu šādā redakcijā: „Autoceļu 

būvniecībai (izpētei, projektēšanai un darbu veikšanai) ir nepieciešama 
būvatļauja (1. pielikums).” 

4. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 7. punktu šādā redakcijā: 
Būvatļauju būvdarbiem valsts autoceļos izsniedz valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, būvatļauja reģistrējama atbilstošo 
pašvaldību būvvaldēs.  

5. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 20. punktu, jo šī norma ir 
attiecināma tikai uz pašvaldību autoceļiem un ielām.  

6. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 30. punktu šādā redakcijā: 
„Autoceļu atjaunošanas projektiem autoruzraudzība nav obligāta.” 

7. Lūdzam precizēt 59.2. punkta redakciju, jo nav skaidrs jēdziens 
„būtiskas atkāpes no akceptētā būvprojekta”. Pieredze liecina, ka arī 
būvdarbu laikā būvprojekts tiek grozīts un darbi tiek veikti atbilstoši 
šiem grozījumiem. Vai grozījumu akceptēšanas procedūra ir tāda pati 
kā sākotnējā projekta akceptēšanas procedūra. 
Nav skaidrs jēdziens „būtiski būvdarbu defekti”.  

8. Lūdzam noteikumu projekta 64. punktā palielināt autoceļu būvdarbu 
garantijas termiņu no 2 uz vismaz 5 gadiem.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


