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Ekonomikas ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju 
būvnoteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir atkārtoti izvērtējusi Ministru  
kabineta precizēto noteikumu projektu „Citu, atsevišķi neklasificētu 
inženierbūvju būvnoteikumi” un ar gandarījumu atzīmē, ka vairāki Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšlikumi ir ņemti vērā. 

Vienlaicīgi informējam, ka uzturam šādus iebildumus:  
1.  LPS atbalsta Tieslietu ministrijas priekšlikumu, kas lūdz papildināt 

noteikumu projektu ar normu, kurā būtu vispārīgi atrunāta 
Būvniecības informācijas sistēmas un citu informācijas sistēmu, 
piemēram, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas, sasaiste ar būvniecības procesu. Nav pieļaujama situācija, 
ka būvniecības procesā netiek izmantota Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētā informācija par kadastra 
objektu raksturojošiem datiem. 

2. Noteikumu projekta 5. punktā noteikts, ka gadījumos, ja būvniecība 
plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības 
ieceres dokumentus iesniedz visu administratīvo teritoriju 
būvvaldēs. Lūdzam noteikumu projektā noteikt regulējumu, kā šādā 
gadījumā attīstās būvniecības process – vai katra būvvalde izsniedz 
savu būvatļauju – un kā notiek pieņemšana ekspluatācijā. 
Vienlaikus ierosinām svītrot 5. punktā vārdus „par paredzēto 
būvniecību”. 

3. LPS aicina konceptuāli izlemt jautājumu par deleģējumu izdot 
speciālos būvnoteikumus komersantu autoceļiem. Pašlaik valsts, 
pašvaldību, uzņēmumu un māju autoceļu būvniecības prasības ir 
noteiktas vienā normatīvā aktā – Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 466 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”. LPS nav saprotams 
Būvniecības likuma 5. panta otrās daļas 2. punktā ietvertais mērķis, 
kas uz komersantu un māju autoceļiem sakarā ar jaunā Būvniecības 
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likuma normām vairs neparedz speciālu regulējumu. Uzskatām, ka 
šāda veida prasību dažādošana apgrūtinās būvniecības procesu, jo 
būvkomersantiem būs jāpārzina atšķirīgās prasības valsts, 
pašvaldību autoceļu būvniecībā un komersantu ceļu būvniecībā. 
Tādējādi lūdzam izvērtēt iespēju papildināt Būvniecības likuma 
5. panta otrās daļas 2. punktu, nosakot, ka speciālie būvnoteikumi 
tiek izdoti un attiecināti arī uz komersantu ceļiem. 
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