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Uz TAP VSS-2119 
 

Ekonomikas ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Ēku būvnoteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Ēku būvnoteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Ēku būvnoteikumu projekts jāizstrādā strukturāli, ievērojot 
būvniecības procesa posmu hronoloģiju un hierarhiju, atbilstoši Vispārīgo 
būvnoteikumu prasībām un ievērojot šajos noteikumos un Būvniecības 
likumā noteiktās prasības, vienlaikus paredzot arī citu speciālo būvnoteikumu 
izstrādi, kuros noteiktās normas būtu saistošas Ēku būvnoteikumu kontekstā. 

2. Ēku būvnoteikumiem ir jāatbilst vispārējā būvniecības procesa 
principiem un šī procesa posmu secībai, nosakot nepārprotamu un skaidri 
definētu šī procesa kārtību katrai ēku un būvju grupai. Katrai ēku un būvju 
grupai ir jānorāda pilns procesu, dokumentu un personu kopums, kas 
jāpaveic, jāiesaista, jāizstrādā un jāsaskaņo tā, lai šīs ēku vai būvju grupas 
būvniecības iecere, būvprojekts, saskaņā ar šo būvprojektu veiktie būvdarbi 
un būvprojektā ieviestās izmaiņas būtu atbilstošas normatīvajiem aktiem, 
savstarpēji saskaņotas un akceptētas pašvaldības institūcijās. 

3. Noteikumu projektā lietotas definīcijas VBN un šajā normatīvajā 
aktā tiek izmantotas atšķirīgi, piemēram, „būvprojekta izstrādātājs” katrā no 
minētajiem dokumentiem ir atšķirīgs gan formulējuma ziņā, gan pēc būtības 
un tādējādi pārprotams. Šāda veida pretrunas rada risku dokumentus brīvi 
interpretēt ieinteresētām pusēm. 

4. Atkārtoti norādām, ka visām definīcijām, kas definē būvniecības 
procesā iesaistītās personas, ir jābūt iekļautām Vispārīgajos būvnoteikumos. 
Šobrīd daļa definīcijas, kas apraksta būvniecības procesā iesaistītās personas 
(kas saistītas ar būvprojekta izstrādi), ir minētas Vispārīgo būvnoteikumu 
projektā, bet daļa ir minētas Ēku būvnoteikumu projektā. 

5. Ēku būvnoteikumu projektā ir iestrādātas būvvaldes kompetencei 
neatbilstošas prasības – būvvaldēm tiek deleģēts pienākums noteikt 
būvprojekta sastāvu. Izstrādāto būvnoteikumu projekta būvprojekta sastāva 
aprakstā visu punktu formulējumi doti aptuveni, dažādos punktos ir lietoti 
dažādi formulējumi, kas pieļauj to brīvu traktējumu un rezultātā var būtiski 
ietekmēt būvprojekta apjomu. 
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6. Nesaprotamās steigas dēļ Ēku būvnoteikumi izstrādāti pretrunā 

ar regulējumu, kas noteikts Būvniecības likumā. Tā, piemēram, Būvniecības 
likuma 17. panta (4) nosaka, ka „Būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama 
apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, drīkst uzsākt pēc tam, kad 
būvvalde minētajos dokumentos izdarījusi atzīmi par saskaņojumu”, Ēku 
būvnoteikumos noteikts, ka jāizdara atzīme par akceptu (gan apliecinājumu 
kartēs, gan paskaidrojuma rakstā) – tādējādi nav konsekvences abos 
dokumentos. 

7. Noteikumos nav atrunāta kārtība, kādā veicama būvprojekta izmaiņu 
(izņemot būvkonstrukciju sadaļu) izstrāde un saskaņošana. 

8. Lūdzam izteikt 2.2. punktu šādā redakcijā: „būves kārta – 
būvprojektā noteikta būves daļa ar nepieciešamajiem inženiertīkliem un 
ārtelpas labiekārtojumu, kuru var ekspluatēt neatkarīgi no citām būves 
daļām”. 

9. Lūdzam precizēt 2.6. punktu, jo tas ir pretrunā ar Vispārīgo 
būvnoteikumu definīciju, kur minēta tikai fiziska persona. 

10. 2.11. punkts jāpapildina ar darbu veidu – pagrabu siltināšana. 
11. 2.5. punkts jāpapildina ar prasību ēkas piesaistīt zemes gabalam. 
12. Noteikumu 4. punkts papildināms ar nosacījumu, ka gadījumā, ja 

stājies spēkā domes lēmums par piespiedu sakārtošanu, būvniecību var 
ierosināt attiecīgā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā norisinās 
būvniecības process. 

13. Noteikumu 5.4.1. punkts izsakāms šādā redakcijā: „pirmās grupas 
ēkas pārbūvei, ja ieceres rezultātā būves apjoms pārsniedz vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktos pirmās grupas apjoma rādītājus un maina lietošanas 
veidu”. 

14. Noteikumu 10.2.2. punkts jāpapildina ar prasībām, ka nepieciešams 
iesniegt ēkas piesaisti zemes gabalam, kas izveidota uz zemes robežplāna, un 
gadījumos, kad tas nepieciešams, iesniegt tehniskos noteikumus, kurus 
izsniegušas iesaistītās institūcijas. 

15. Noteikumi papildināmi ar 10.3. punktu, kas nosaka nepieciešamību 
iesniegt kaimiņu saskaņojumu, gadījumā, ja tiek skartas to intereses 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16. Noteikumi papildināmi ar 11.3. punktu, kas nosaka nepieciešamību 
iesniegt kaimiņu saskaņojumu gadījumā, ja tiek skartas to intereses 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

17. Lūdzam precizēt 12. punkta redakciju, kurā noteikts, kuros 
gadījumos, ierosinot 1. grupas būves pārbūvi, jāiesniedz būvvaldē būvprojekts 
minimālā sastāvā. Nepaliek skaidrs, vai šajos gadījumos jāpiemēro kārtība, 
kāda noteikta 2. un 3. grupai, vai vienkārši 1., 2., vai 3. pielikumam 
„paskaidrojuma rakstam” jāpievieno pielikums – būvprojekts minimālā 
sastāvā. 

18. Lūdzam izteikt 15.2. punktu šādā redakcijā: „būvprojekta 
ģenerālplāna rasējuma lapas atbilstošā, vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500, 
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M 1:250 vai citā mērogā, ja to pieprasa/nosaka būves specifika) uz 
aktuāla topogrāfiskā plāna”. 

19. Ierosinām 16. punktu papildināt ar vārdu „vai” aiz vārda 
„ģenerālplāna”. Ja pareizi saprotam, droši vien domāts, ka saskaņojumu var 
iesniegt abos noteiktajos veidos: saskaņojums uz ģenerālplāna vai kā 
atsevišķs dokuments. Praksē, jo sevišķi inženierbūvju projektiem, tiek 
piemērots dokuments – saskaņojuma protokols. 

20. Lūdzam precizēt 17.1. punkta redakciju, jo nav skaidrs, kā tiks 
finansēti šādi būvdarbi, kas nav saskaņoti ar pārējiem īpašniekiem, un kādā 
veidā drīkst iekļūt cita īpašnieka daļā darbu veikšanai, ja īpašnieks nepiekrīt 
šādai darbībai. Šajā gadījumā visi būvdarbu izdevumi būtu jāsedz 
ierosinātājam. Šāda norma dzīvē var nedarboties. 

21. Lūdzam izteikt 17.2. punktu šādā redakcijā: „ar zemes īpašnieku, ja 
ēka pieder citai personai un tai ir veicami vienkāršoti fasādes atjaunošanas 
darbi vai darbi ēkas iekšpusē”. 

22. Izteikt 19.1. punkta redakciju šādi: „paskaidrojuma raksta”. 
23. 19.4. pārbūves gadījumā – grafiskā materiāla, kurā parādītas 

plānotās izmaiņas ēkas vai tās daļas fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās 
un/ vai ēkas vai tās daļas lietošanas veidu maiņa; punkts jāpapildina ar 
nosacījumu, ka gadījumā, ja pārbūves laikā mainās apbūves laukums, 
nepieciešams sastāvam pievienot ģenerālplānu. 

24. Noteikumu 20. punkts jāpapildina ar definīciju – kurš apliecinās un 
uzņemsies atbildību par inženiertīklu pieslēgumu neesamības faktu, kā arī 
konkrēti noteikt situācijas plāna pieņemamos mērogus? 

25. Punktā 21.1. „skaidrojoša apraksta” aizstāt ar „paskaidrojuma 
rakstu”. 

26. Punktā 22. precīzi definēt gadījumus, kādos būs jāsaņem 
kopīpašnieka piekrišana. 

27. Lūdzam precizēt 26. punktu, jo lietošanas veida maiņai bez 
pārbūves jebkurā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā esošai ēkai nav 
nepieciešama VKPAI atļauja, to neprasa arī kultūras pieminekļu jomu 
regulējošie normatīvie akti. 

28. Iebilstam pret 27. punkta redakciju, kurā noteikts, ka apliecinājumu 
karte vai fasādes apliecinājumu karte nav nepieciešama 1. grupas ēkām, 
veicot vienkāršotu atjaunošanu vai vienkāršotu fasādes atjaunošanu. 
Uzskatām, ka šie nosacījumi nekādā ziņā nav piemērojami pilsētas 
vēsturiskajā centrā, tā aizsardzības zonās, arhitektūras pieminekļu tuvumā. 
Turklāt, vadoties pēc 1. pielikuma, sanāk, ka tās vairākumā būs publiskas 
būves. Līdz ar to būvvaldei būtiski pārliecināties, vai tiek ievēroti visi 
būvnormatīvi. Ar šādu kārtību tas nav iespējams. Uzskatām, ka apliecinājumu 
karti var neprasīt tad, ja netiek mainīts logu dalījums, krāsa, fasādes krāsa, 
jumta seguma veids un krāsa, bet veikti tikai atjaunošanas darbi. 
Apliecinājumu karti vai fasādes apliecinājumu karti varētu neprasīt lauku 
teritorijās esošām būvēm, kuras nav publiskas lietošanas, ražošanas ēkas un 
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nav sabiedriski nozīmīgas, respektīvi, dzīvojamām mājām, palīgēkām u.tml. 
Līdzīgi varētu arī pilsētu savrupmāju rajonos. 

29. Precizēt 32. punktu, jo nevar saprast atšķirību starp apliecinājuma 
karti un skici, kuru arī paraksta projektētājs. Turklāt jāparedz, ka šī punkta 
regulējums saskaņojams attiecīgajā būvvaldē. 

30. Noteikumu 42.1.1. minēto dokumentu saraksts jāpapildina ar 
būvdarbu līgumu, būvuzraudzības līgumu, būvkomersanta reģistrācijas 
apliecību u.c. dokumentiem. 

31. Lūdzam precizēt 44.2. punktu, jo saskaņā ar Būvniecības likumu 
noteikumu projekta 44. punkta nosacījumu izpildei ir informatīvs raksturs (tā 
teikts BL 14. panta sestajā daļā: „Pasūtītājam ir pienākums normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos par saņemto būvatļauju piecu dienu laikā informēt 
sabiedrību, izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība. 
Informācijas saturu nosaka Ministru kabinets. Šim pasākumam ir informatīvs 
raksturs.” Vai, ja būvvalde konstatē, ka tas nav izdarīts, – vai būvatļauja 
jāatceļ? Nekur nav norādīta atbildība un kontrole. Ja tikai informatīvs 
raksturs – tātad nav obligāts. Turklāt šis punkts būtu jāpildina ar piebildi, ka 
tas neattiecas uz dzīvojamo māju pārbūvi, ja tiek ievēroti normatīvajos aktos 
noteiktie attālumi no kaimiņu zemes gabala un uz palīgēkām. 

32. Lūdzam izteikt 45.4. punktu šādā redakcijā: „būvniecības ieceres 
situācijas plāns ar ēkas novietni”. 

33. Papildināt noteikumu projektu ar 45.6. punktu šādā redakcijā: 
„45.6. būvniecības ieceres vizualizācija vides kontekstā”. 

34. Noteikumu 55. punktā iebilstam, ka detalizētos rasējumus var 
izstrādāt arī būvdarbu veicējs. 

35. Izteikt 58.2.2.3. šādā redakcijā: „teritorijas vertikālais plānojums”, 
jo savrupmājām vertikālā piesaiste un zemes virsmas līmeņa izmaiņu 
projektēšana un fiksēšana ir tikpat būtiskas kā jebkurām citām ēkām. 

36. Izteikt 58.2.2.4. punktu šādā redakcijā: „transporta un gājēju 
kustības organizācijas shēma (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām 
ēkām un to palīgēkām)”. 

37. Nav skaidrs, kas ir elektrisko sakaru sistēmas – sk. 58.3.2., 59.3.2., 
62.3. 

38. Punktos 58.3.1. un 59.3.1. norādīt, kādi rasējumi nepieciešami. 
39. Lūdzam precizēt 59.7. punktu – vai var uzskatīt, ka būvprojekta 

ekspertīze nepieciešama tikai trešajai grupai? 
40. Lūdzam precizēt 60. punkta redakciju, kurā noteikts, ka 3. grupas 

ražošanas un noliktavu ēkām papildus būvprojektā jāietver tehnoloģiskā daļa. 
Šāda daļa būtu nepieciešama arī ēdināšanas iestādēm, kuras nav ražošanas 
ēkas, bet gan publiskās ēkas (restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās 
ēdināšanas ēkas). No iekārtu izvietojuma ir atkarīgs plānojums, 
inženierkomunikāciju izvietojums. 

41. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 64. punktu – būvdarbu 
ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības attīstības posmiem (kas ir 
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būvniecības attīstības posmi?). Ierosinām izteikt šādā redakcijā: 
„Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem”. 

42. Izteikt noteikumu 65. punktu šādā redakcijā: „Ja ar būvdarbiem 
saistīts ražošanas process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, nepieciešams 
izstrādāt situācijas plānu, kurā norādīti visi materiāltehniskās apgādes un 
palīgražošanas objekti”. 

43. Lūdzam precizēt 78. punkta redakciju atbilstoši 71. punktā 
sniegtajai terminoloģijai, jo no redakcijas nav skaidrs, kas ir attiecīgā darba 
veida būvspeciālists. 

44. Iebilstam pret 89. panta redakciju, jo pašvaldības vēl nav tehniski 
nodrošinātas, lai pieņemtu būvprojektus elektroniski, kā arī nav uzsākusi 
darbību BIS. Ir jābūt kādam termiņam, kad stājas spēkā šī norma, vai jāraksta 
piebilde, ka būvvalde var noteikt šo būvprojekta iesniegšanas veidu. 

45. Precizējama 90. punkta redakcija, jo būvvalde var pārbaudīt tikai, 
vai būvprojekts ir izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem un vai tas atbilst 
būvatļaujas nosacījumiem, bet nevar pārbaudīt tehnisko risinājumu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām. 

46. Izteikt noteikumu projekta 93. punktu šādā redakcijā: „93. Pēc 
būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības 
ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos 
dokumentus”. 

47. Lūdzam izteikt 94. punktu šādā redakcijā: „Pēc būvatļaujā ietverto 
projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvvalde būvatļaujā norāda 
būvniecības ierosinātāja pieprasīto būvdarbu veikšanas ilgumu, kas atbilst 
būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņam, 
maksimālo būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos 
noteiktajam un termiņu, līdz kuram ēka jānodod ekspluatācijā”. Papildu 
komentārs pie 94. punkta – pašlaik būvatļaujas veidlapā nav paredzēta 
būvatļaujas pagarināšanas reģistrācija un OCTA polises termiņš. Vajadzētu 
paredzēt veidlapā vietu šādai reģistrācijai. Veidlapā pie būvprojektēšanas 
nosacījumiem ir jābūt iespējai atzīmēt, kādas inženierrisinājumu daļas ir 
jāpievieno projektam. Ja būvi pieņem ekspluatācijā būvvalde, tad aktu par 
pieņemšanu ekspluatācijā noformē uz būvvaldes veidlapas. 

48. 95. punktā precizēt, kas ir būvdarbu veikšanas ilgums. 
49. Lūdzam izteikt 98. punktu šādā redakcijā: „Ja ēka, par kuras 

paredzamo ietekmi uz vidi sabiedrība nav izteikusi viedokli, vai tās kārta (ja 
ēku paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, 
būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē 
ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un ēkas novietnes un tai 
izbūvēto ārējo inženiertīklu izpilduzmērījuma plāns”. 

50. Būvniecības likums nedod deleģējumu 99. punkta prasību 
regulējumam. 

51. Noteikumu 101. punktā minēto dokumentu saraksts jāpapildina ar 
būvdarbu līgumu, būvuzraudzības līgumu, būvkomersanta reģistrācijas 
apliecību u.c. dokumentiem. 
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52. Punktu 104.1. izteikt šādā redakcijā: „būvdarbu veicējam 

izsniedz būvatļauju ar atzīmi par būvniecības uzsākšanai izvirzīto nosacījumu 
izpildi”. 

53. Precizēt 113. punktu – definēt, kas ir attiecīgās uzraudzības 
institūcijas. 

54. Noteikumu 114. punkts izsakāms šādi: „Būvdarbi organizējami un 
veicami saskaņā būvprojektu un tā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī 
darbu veikšanas projektu”. 

55. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 115. punktu, jo nav skaidrs, 
kas tas ir par normatīvo aktu, kas nosaka darba veikšanas projekta 
sastāvdaļas. 

56. 116. punktā konkrēti jānorāda, ka darbu veikšanas projektu izstrādā 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, nevis būvspeciālists vai būvkomersants. 

57. Lūdzam precizēt 122.3. punkta redakciju, jo no tās izriet, ka 
„būvētājs” patiesībā ir pasūtītājs. Pasūtītājs var būt arī juridiska persona, kura 
būvē savām vajadzībām ražotni, noliktavu, biroju, – no tā izriet, ka šinī 
gadījumā nav vajadzīgs būvdarbu žurnāls? No iepriekšminētā izriet, ka 
jebkuras būvju grupas būvdarbus var veikt pats pasūtītājs. Uzskatām, ka 
jānosaka gadījumi, kad pats pasūtītājs var veikt būvdarbus un kad būvdarbi ir 
jāveic būvkomersantam. 

58. Precizēt 123. punktu. Neloģiski ir teikt – autoruzraugs, ja netiek 
veikta autoruzraudzība un būvdarbu žurnāla forma neparedz būvuzraugam un 
autoruzraugam veikt ierakstus. Ja te ir domāta žurnāla 6. daļa, tad korekti būtu 
mainīt daļas nosaukumu, jo tajā ir paredzēts veikt ierakstus kontrolējošām 
organizācijām un amatpersonām. Amatpersona likuma izpratnē nav ne 
būvuzraugs, ne autoruzraugs. 

- Nepārdomāta būvuzrauga dokumentācijas vešana – normatīvā parādās 
dalītā laika uzskaite (prasās vienota forma); un kurš to uzskaitīs (vai 
būvniecības ierosinātājs, kurš ir būvuzrauga darba devējs?), lai neiznāk, ka 
pats sev ved uzskaiti. Nav arī īstas vietas žurnālā, kur veikt ikdienas atzīmes, 
kas varētu būt par laika uzskaiti pamatojošu dokumentu. 

- Nav atrodamas definīcijas iepriekš lietotajiem terminiem: mazēka, 
pagaidu būve, nulles cikls – vai tos nepielietos. 

59. Lūdzam precizēt noteikuma projekta 135. punktu, jo nav skaidrs, 
kas domāts ar terminu „uzņēmums”; ierosinām to izteikt šādā redakcijā: „Ja 
būvdarbi notiek ēkā, kura vienlaicīgi tiek arī ekspluatēta, tie saskaņojami ar 
ēkas īpašnieku, nomnieku vai valdītāju”. 

60. Lūdzam precizēt 143. punkta redakciju, kurā noteikts regulējums  
par iespējām mainīt dabisko reljefu. Redakcija ir palikusi kā iepriekšējos 
vispārīgajos būvnoteikumos (jau kopš 1997. gada), taču ar MK noteikumiem 
reģionālajām vides pārvaldēm ir noteikta kārtība, kādā izskata jautājumus. 
Pārvaldes jau sen neko nesaskaņo, bet gan veic izvērtējumus un dod tehniskos 
noteikumus. Lūdzu precizēt redakciju, samērojot ar jau spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
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61. Neatbalstām 161.2. redakciju, jo uzskatām, ka būvprojekta 

izmaiņas izstrādājamas un saskaņojamas būvniecības procesa laikā, pirms 
attiecīgo būvdarbu uzsākšanas. 

62. Lūdzam izteikt noteikuma projekta 161.4. šādā redakcijā: „ēkas 
novietnes un tai izbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījuma plānu, tehnisko 
noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai”. 

63. Lūdzam izteikt 172. punktu šādā redakcijā: „Būvvalde nav tiesīga 
uzsākt ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, ja kāda no institūcijām 
sniegusi negatīvu atzinumu par nodošanu ekspluatācijā”. 

64. 179. punktā jānosaka termiņš, līdz kuram ēku inženiertīkli jānodod 
ekspluatācijā; ierosinājums – pusgads. 

65. 184. punktā kā atbildīgais par atlikto darbu neveikšanu termiņā 
jānosaka būvdarbu veicējs, nevis ēkas īpašnieks. 

66. Lūdzam precizēt 188. punkta redakciju, jo ēku nevar ekspluatēt 
„pretēji” akceptētajai būvniecības iecerei, bet „neatbilstoši” akceptētajai 
būvniecības iecerei. 

67. Izteikt 193. punktu šādā redakcijā: „193. Pēc pirmās grupas vai 
otrās grupas, ja tā nav pieslēgta inženiertīkliem, ēkas nojaukšanas būvniecības 
ierosinātājs rakstiski informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu”. 

68. Uzskatām, ka mainīt lietošanas veidu ar vienkāršotu atjaunošanu 
3. grupas būvēm ir riskanti, jo tās lielākoties būs sabiedriski nozīmīgas, 
vadoties pēc šī brīža normatīviem. Praksē būvvaldes saskaras ar problēmu, ka 
uzņēmējs, piemēram, noliktavas vietā ierīko ražotni u.tml. Taču nereti, lai 
uzsāktu šādas ieceres īstenošanu, nepieciešams sākotnējais novērtējums, vides 
pārvaldes noteikumi, ugunsdrošības pasākumu pārskats, ekspertīze u.tml. 
Apliecinājumu kartes nesatur šāda sastāva dokumentus. Rodas strīds starp 
ieceres īstenotāju un būvvaldi. Uzskatām, ka noteikumos jānosaka robežas, 
kurām būvēm nevar piemērot vienkāršotu procedūru. 

69. 7. pielikumā – jau sākotnējā stadijā tiek norādītas ziņas par ēkas 
augstumu, stāvu skaitu, apbūves laukumu, ārsienu materiāliem. Vai šo 
rādītāju izmaiņa būvniecības laikā uzliks par pienākumu būvvaldēm anulēt 
būvatļauju? Praksē pastāv gadījumi, ka projektēšanas nosacījumos šie rādītāji 
tiek izmainīti, izmaiņas saskaņotas būvvaldē. Vispārīgo būvnoteikumu 
33.3. punkts nosaka, ka „Būvvalde atceļ būvatļauju, ja ...izpildot 
projektēšanas nosacījumus, tiek izmainīts būves apjoms, novietojums vai 
lietošanas veids (funkcija), kas bija par pamatu būvatļaujas izsniegšanai”. 
Jāpiebilst, ka praksē ir novērots, ka projektēšanas laikā ļoti bieži mainās 
būves apjoms. Nevar ieceres sākuma stadijā precīzi definēt būves lielumu, jo 
pasūtītāja iecere, iespējas un atbilstība spēkā esošiem normatīviem aktiem 
projektēšanas laikā tiek samērota. Šādas prasības gadījumā būvvaldēm ļoti 
bieži nāksies atcelt būvatļaujas – vienkārši lieki tērēt savu laiku, projektētāja 
laiku, pasūtītāja laiku un resursus. Uzskatām, ka apjoms projektēšanas laikā 
varētu mainīties; galvenais, lai tiek izpildīti nosacījumi. 
 
 



 

 

8 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
 
 
19.01.2014. 22:36 
2469 
Aino Salmiņš 67508561, 29166924 
aino.salmins@lps.lv 
 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


