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BŪTISKĀKIE PRIEKŠLIKUMI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM GROZĪJUMIEM  

NORMATĪVAJOS AKTOS, 2019. gads  

Citi 
Nr. p. 

k. 
Problēmjautājums 

Būvvaldes 

vēstule 

Institūcija, kurai 

sniegts 

priekšlikums 

Sniegtais priekšlikums Rezultāts 

1. 

    Par nepieciešamajiem grozījumiem 

Ministru kabineta 26.08.2006. noteikumos 

Nr. 474 “Par kultūras pieminekļu uzskaiti, 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un 

vidi degradējoša objekta statusa 

piešķiršanu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2019. 

 

Latvijas  

Lielo pilsētu 

asociācija 
 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienība 

 

Nacionālā 

kultūras 

mantojuma 

pārvalde 

    Būvvalde lūdz precizēt Ministru kabineta noteikumu projektā „Grozījumi 

Ministru kabineta 26.08.2003.  noteikumos Nr. 474 „Noteikumi par kultūras 

pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 
objekta statusa piešķiršanu””: 

1.  jautājumu par pašvaldības kompetenci attiecībā uz vietējās nozīmes 

kultūras pieminekļiem; 

2. jautājumu par nepieciešamajām atļaujām, kad būvniecība tiek veikta 

kultūras piemineklī. Būvvaldes ieskatā jāvienkāršo Ministru kabineta 26.08.2003. 

noteikumu Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 

piemērošana, nosakot kārtību, kas personām ir jādara, kad veicamajai darbībai ir 

jāsaņem būvvaldes saskaņojums, un kas jādara, kad būvvaldes saskaņojums nav 

nepieciešams. Būvniecības gadījumā atļauja var tikt sniegta kā saskaņojums uz 

būvniecības ieceres dokumentācijas, turklāt būvniecības gadījumā personai 
pietiktu ar nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Savukārt, 

ja plānotajām darbībām nav nepieciešams būvvaldes saskaņojums, tad minētajos 

noteikumos būtu jānosaka, kādi dokumenti ir jāiesniedz atļaujas saņemšanai. 

Grozījumi ir 

izstrādes stadijā  

2.       Par nepieciešamo grozījumu Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumos. 

 

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu 

Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 11.2.apakšpunkts, 14. un 

15.punkts paredz zemes ierīcības projekta 

izstrādes nosacījumu izdošanu, bet nenosaka 

termiņu to izpildei. Būvvaldes pieredze 

liecina, ka liela daļa no zemes ierīcības 
ierosinātājiem neīsteno saņemtos nosacījumus 

zemes ierīcības projekta izstrādei, kas rada 

situāciju, ka pašvaldības rīcībā ir daudz 

uzsāktu, bet nepabeigtu administratīvo 

procesu. 

17.05.2019. 

 

Satiksmes 

ministrija 

    Lai nodrošinātu vienotu Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” piemērošanu, Būvvalde rosina 

papildināt Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumus Nr. 505 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” ar jaunu punktu šādā redakcijā:  

     “15.1 Pašvaldības atbilstoši šo noteikumu 14. punktā minētajam izsniegto 

projekta izstrādes nosacījumu maksimālais izpildes termiņš ir divi gadi līdz 

projekta iesniegšanai vietējā pašvaldībā.”. 

Priekšlikums ir 

ņemts vērā 

3.      Par nepieciešamo grozījumu 

likumprojektā “Grozījumi likumā “Par 

kultūras pieminekļu aizsardzību””. 

17.05.2019.  Latvijas 

Pašvaldību 

savienība 

     Ar 17.05.2018. grozījumiem likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

pašvaldībai noteikts pienākums nodrošināt vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 

saglabāšanas uzraudzību (likuma 14. panta septītā daļa), līdz ar to Būvvalde 

Priekšlikums 

nav ņemts vērā 
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rosina papildināt likumprojekta “Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību”” 26.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:  

    “(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 30.1 un 30.2 pantā 
paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem attiecībā uz vietējās nozīmes 

kultūras pieminekļiem veic pašvaldības administratīvās komisija, būvvalde vai 

izpilddirektors.”. 

 

 

 

 


