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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 

“Ģeodēziskie darbi būvniecībā””, jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekta 7. punktā noteikts, ka izskatāmo noteikumu 

sastāvā esošās ģeodēziskās darbības nosaka cits būvnormatīvs – 

LBN 005-99, kura darbības gala termiņš ir 2015. gada 1. jūlijs. No 

tā izriet, ka izskatāmais LBN 305 skatāms kopā ar LBN 005-15 

projektu. 

2. Tā kā jaunbūves bieži atrodas neattīstītās teritorijās, tad tajās var 

nebūt attīstīts vietējais ģeodēziskais tīkls. Lietderīgi paredzēt, ka 

vietējās pašvaldības būvvalde nosaka, kuri lokālie (būves) 

ģeodēziskie punkti jāierīko pēc vietējā ģeodēziskā tīkla normatīviem 

un jāsaglabā arī pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, piemēram, 

sekojošā 24. punkta pirmā teikuma un 25. punkta redakcijā:  

“24. Ģeodēzisko punktu un objekta punktu veidu, skaitu un 

izkārtojumu nosaka tehniskajā uzdevumā, ievērojot vietējos reljefa 

un apbūves apstākļus, kā arī vietējās pašvaldības būvvaldes prasību 

iekārtot vienu vai dažus vietējā ģeodēziskā tīkla punktus.” 

“25. Lokālos ģeodēziskos punktus izveido tā, lai tie kalpotu līdz 

būves pieņemšanai ekspluatācijā un pēc iespējas saglabātu stabilitāti 

ģeodēzisko mērījumu veikšanai. Ģeodēziskie punkti, kuri izveidoti 

kā vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, vienlaikus ar būves nodošanu 

ekspluatācijā jānodod vietējai pašvaldībai. Ģeodēzisko punktu 

koordinātas un augstumu kontrolē ar atkārtotiem mērījumiem no 
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valsts ģeodēziskajiem punktiem vai vietējā ģeodēziskā tīkla 

punktiem.” 

 

3. Neesam pārliecināti, ka lietderīgi normatīvi noteikt paralēlterminus, 

piemēram, “nominālais jeb teorētiskais izmērs”, “pielaide jeb 

tolerance”. 

4. Neesam pārliecināti, ka būvdarbu kvalitāti nodrošinās 10. punkta 

pēdējā teikumā paredzētā kārtība, ka “būvdarbu kvalitātes kontroles 

sistēmu izstrādā katrs būvdarbu veicējs”.   

5. Neesam pārliecināti, ka lietderīga 11. punktā paredzētā norma: 

“ģeodēzisko darbu .. tehniskās prasības nosaka .. darbu pasūtītājs”.  

6. Neesam pārliecināti par 19. punktā paredzēto normu, ka “ģeodēzisko 

mērījumu precizitātes prasības ir atkarīgas no .. darba devēja 

prasībām”. 
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Jānis Piešiņš, Padomnieks reģionālas attīstības jautājumos  

67508538, 29285721, janis@lps.lv 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


