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Zemkopības ministrijai 

Par grozījumiem LAP atbalsta 
pasākuma “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” projektu 
atlases kritērijos saskaņā ar 
sagatavoto komitejas 
lēmumprojektu 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo grozījumus 
LAP atbalsta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” projektu atlases 
kritērijos saskaņā ar sagatavoto komitejas lēmumprojektu, jo lūdzam atkārtoti 
izskatīt Grobiņas novada domes korekti izteiktos priekšlikumus par 
Būvniecības likuma noteiktās dokumentācijas precīzu ievērošanu, nedodot 
svaru tikai vienam dokumentam, ja gadījumā tas lauku teritorijās nemaz nav 
nepieciešams: 

- nav korekts formulējums “Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par 
būvniecības ieceres akceptu”, jo būvniecības regulējumā atsevišķi tiek 
runāts par būvatļauju un atsevišķi par būvniecības ieceres akceptu un 
šīs abas lietas nav apvienojamas vienā terminā; 

- uzskatām, ka netiek ņemts vērā Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam (turpmāk – LAP) Uzraudzības komitejas lēmumu 
par vadošās iestādes ierosinātajiem grozījumiem LAP 2014-2020 
atbalsta pasākuma M04 “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
apakšpasākumu 1. kritērija komentārs. Nav korekti, ka “Paskaidrojuma 
raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres 
akceptu” tiek vērtēts kā zemākas gatavības projekts. Ļoti daudzos 
gadījumos šī ir maksimālā tehniskā dokumentācija, lai pēc šādas 
dokumentācijas saņemšanas uzsāktu būvdarbus, t.i., projekts ir pilnībā 
gatavs ieviešanai. Paskaidrojuma rakstam/apliecinājuma kartei nav 
vidējā posma, kurā būtu jāsaņem kāda atzīme būvvaldē. 

Paskaidrojums: 
1) Skaidrojam, ka lielāku punktu skaitu var iegūt pretendents, kurš kopā ar 
projekta iesniegumu ir iesniedzis sagatavotu būvprojektu, kas liecina par 
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lielāku laika resursu patēriņu un finanšu līdzekļu izlietojumu projekta 
īstenošanai. Neatbilst kritērija būtībai – projekta gatavība ieviešanai. 
Ieguldījuma apmērs neliecina par ieviešanas gatavību. Tādā gadījumā nav 
korekti noformulēts kritērijs. 
2) Atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
70. punktam: “Pirmās grupas būvju būvniecību ierosina, iesniedzot būvvaldē 
paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. Būvvaldē iesniedzamo 
dokumentu saturu un apjomu nosaka speciālie būvnoteikumi.” Savukārt šo 
pašu noteikumu 1. pielikums nosaka, ka I grupas būves/ēkas var būt:  
a) mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums 
nav lielāks par 25 m2); 
b) ārpus pilsētu un ciemu teritorijām lauku saimniecības vienstāva 
nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka 
(piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar 
apbūves laukumu līdz 60 m2; 
c) atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 
60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek 
izvietota bīstama iekārta; 
d) ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu 
teritorijām; 
e) kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar 
nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās 
spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas; 
f) elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m2, ārpus pilsētām un 
ciemiem. 

No augstāk minētā izriet, ka ne visiem ilgtermiņa ieguldījumiem 
(būvdarbiem) ir nepieciešama būvprojekta izstrāde. Lai projekts būtu pilnīgi 
gatavs ieviešanai, pietiek ar apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu. Kas 
notiek ar ES līdzekļu izlietojuma efektivitāti?! Vai tiešām, lai saņemtu vairāk 
punktus, ir jāizstrādā būvprojekts, ja būvdarbiem pietiek ar vienkāršotu 
dokumentāciju, kas ir stipri lētāka? 
 
Lūdzu, izvērtējiet pēc būtības! 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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