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VSS-860, Par Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Elektronisko 
sakaru tīklu būvnoteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Elektronisko sakaru tīklu būvnoteikumi”, jo ir 
šādi iebildumi: 

 
 

1. Noteikumos precīzi jādefinē jēdzieni “elektronisko sakaru tīklu 
būvniecība”, “elektronisko sakaru tīklu pārbūve”, “elektronisko sakaru 
tīklu ierīkošana” (ir definēta vienīgi “elektronisko sakaru tīklu 
atjaunošana”). 

2. Jāprecizē, ko nozīmē noteikumu 9.2. punktā minētā “elektronisko 
sakaru tīklu pārvietošana”. 

3. Jāprecizē noteikumu 17.4., 17.5. un 17.6. apakšpunkts, jo saskaņā ar 
Elektronisko sakaru likuma 6. panta 1. daļas 10. punktu tā ir VAS 
“Elektroniskie sakari” kompetence. 

4. Jāprecizē noteikumu 27.1. apakšpunkts, paredzot, ka elektronisko 
sakaru tīkla pievada ierīkošanas gadījumā tīkla shēma izstrādājama uz 
topogrāfiskā plāna M 1:500 (šāds izņēmums vajadzīgs visā noteikumu 
tekstā, noteikti attiecībā uz pilsētām). 

5. Visā noteikumu tekstā un 2. pielikumā “paskaidrojuma raksts” 
aizstājams ar “apliecinājuma karti”, jo tā pēc būtības, ņemot vērā tajā 
ietveramo informācijas apjomu, ir atbilstošāka dokumentācija pēc 
analoģijas ar citiem speciālajiem būvnoteikumiem. Turklāt būvvaldē 
nav iespējams elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus izskatīt 
7 dienu laikā un veikt atzīmi. Apliecinājuma karte saskaņā ar 
Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 2. punktu izskatāma 
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14 dienu laikā, kas ir adekvāti arī elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas 
dokumentācijas gadījumā. 

6. Noteikumu 35. punktā “7 dienu laikā” jāaizstāj ar “14 dienu laikā”. 
7. Noteikumu 45. punktā jānosaka, ka apliecinājuma karte (papīra 

formātā) iesniedzama trīs, nevis divos eksemplāros, jo viens jāglabā 
būvvaldei, otrs – apliecinājuma kartes izstrādātājam, trešais – 
pasūtītājam. 

8. 1. pielikuma 6. punktā norādīts “atjaunošanas” gadījums, taču 2. punkts 
savukārt atjaunošanu vispār neparedz. 

9. 2. pielikumā veidlapas nosaukums “Paskaidrojuma raksts” jāaizstāj ar 
“Apliecinājuma karte”. Apliecinājuma kartē ietverams dokumentācijas 
izstrādātāja – būvspeciālista – apliecinājums par izstrādātās 
dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

10.  Jāprecizē termina “tehniskā shēma” (noteikumu 2. pielikuma 
7. punktā) saturs, definīcija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
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Aino Salmiņš, padomnieks tehnisko problēmu jautājumos  
67508561, 29166924, aino.salmins@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


