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Ievads 

Lai nodrošinātu sabiedrības efektīvu un savlaicīgu iesaisti plānotajos būvniecības procesos, likumdevējs ir 
noteicis vairākus veidus, kad un kā ikviens iedzīvotājs uzzina par plānotām būvniecības iecerēm un 
izsniegtām būvatļaujām. Informēšanas pienākums saistās ar ikviena indivīda tiesībām: 

 lemt un zināt, kā tieši attīstīsies konkrētā teritorija,  

 vajadzības gadījumā vērsties tiesā, lai aizsargātu savas pārkāptās tiesības un lūgtu tiesu izvērtēt 
būvniecības tiesiskumu.  

 
Abi šie aspekti ir būtiski, vērtējot pieejamos un iespējamos sabiedrības informēšanas kanālus, tādejādi 
likumdevējs ir: 

 uzlicis pienākumu pašvaldībām padarīt publisku noteiktu informācijas daudzumu; 

 uzlicis pienākumu būvniecības ieceres iesniedzējam padarīt publisku noteiktu informācijas 
daudzumu;  

 noteicis termiņus šī pienākuma izpildei.  
  
Tikai iestājoties visiem iepriekš minētiem nosacījumiem, proti - pietiekams informācijas apjoms, kas 
padarīts publisks likumā noteiktā laikā - sabiedrības informēšanu var uzskatīt par pietiekamu jeb likuma 
normām atbilstošu. 

 
Ja kāds no nosacījumiem nav iestājies (vai nav iestājies pilnībā), sabiedrības informēšana var tikt uzskatīta 
par nepietiekamu, un tādējādi var iestāties Būvniecības likuma 14.panta sestajā daļā noteiktās sekas - 
augstāka iestāde vai tiesa var atjaunot procesuālo termiņu būvatļaujas apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai.  
 
Šis pētījums ir pirmais sistemātiskais apskats par to, kā pašvaldības ievēro Būvniecības likumā ietvertos 
noteikumus attiecībā uz sabiedrības informēšanu par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem un 
izdotajām būvatļaujām. 
 
Pētījuma ietvaros tiek apskatīta Būvniecības likumā noteikto sabiedrības informēšanas pienākumu 
ievērošana Latvijas pašvaldībās, taču netiek vērtēta būvniecības ieceres iesniedzēju pienākumu izpilde, 
tādejādi nav izdarāmi visaptveroši secinājumi par to, vai sabiedrība Latvijā ir pietiekami informēta par 
plānotiem un uzsāktiem būvniecības procesiem un ar tiem saistībā pieņemtajiem lēmumiem. 
 
Analizējot Būvniecības likuma normas kopumā, jāsecina, ka pašvaldībām, izpildot sabiedrības informēšanas 
pienākumu, ir uzdevums publicēt savā mājas lapā internetā informāciju: 

 par visām saņemtajām būvniecības iecerēm;1 

 lēmumiem, kas pieņemti būvatļaujas sakarā;2 

 aktualizēt informāciju par izdotām būvatļaujām.3 
 
Pētījuma ietvaros konstatēts, ka gandrīz visas pašvaldības savās mājas lapās internetā publicē informāciju 
par plānotiem un paredzamiem būvniecības procesiem, taču tikai neliela daļa no tām izvēlējušās 
sabiedrībai ērtu informācijas publicēšanas veidu – jau pirmajā mājas lapas atvērumā sniedzot norādi uz 
vietni, kur tiek apkopota visa būvniecības jomu raksturojoša informācija. Pētījumā konstatēts, ka tikai 

                                                           
1
 Būvniecības likuma 14.panta 2.daļa 

2
 Būvniecības likuma 14.panta 6.daļa 

3
 Būvniecības likuma 14.panta 6.daļa  

http://likumi.lv/doc.php?id=258572
http://likumi.lv/doc.php?id=258572
http://likumi.lv/doc.php?id=258572
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neliela daļa pašvaldību ievēro visas Būvniecības likumā noteiktos nosacījumus informācijas publicēšanai, 
tādejādi radot risku, ka strīdus gadījumā tiesā, tiesa nolems atjaunot būvatļaujas apstrīdēšanas termiņu, 
uzskatot, ka sabiedrības informēšana nav bijusi pietiekama jeb tāda, kas atbilst Būvniecības likumā 
noteiktiem nosacījumiem. 
 
Pētījuma mērķis un metodoloģija 
 
Pētījums tiek īstenots, pamatojoties uz Iepirkuma līguma Nr.EM2015/45 „Monitorings par sabiedrības 
informēšanu par būvniecības ieceri atbilstoši Būvniecības likuma 14.pantā noteiktajam” īstenošanu, kas 
noslēgts starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un biedrību „Sabiedriskās politikas centrs 
PROVIDUS”.  
 
Pētījuma mērķis ir izpētīt esošo situāciju Latvijas pašvaldībās par vienotas pieejas piemērošanu praksē, 
nodrošinot sabiedrības iesaisti pie būvniecības ieceres realizācijas. 
 
Pētījums norisinās 3 darba plūsmās: 

 Pirmā darba plūsma – pašvaldību mājas lapās publicētās informācijas monitorings un analīze, 
pārskata sagatavošana par pētniecības rezultātiem; 

 Otrā darba plūsma – padziļināta monitoringa veikšana par Ekonomikas ministrijas (turpmāk – 
Pasūtītāja) izvēlēto sešu pašvaldību mājaslapās ikdienā ievietoto informāciju un tās 
aktualizāciju, un pārskata sagatavošana; 

 Trešā darba plūsma – gala ziņojuma sagatavošana par pētniecības un padziļinātā monitoringa 
ietvaros konstatēto, t.sk. faktisko un procentuālo pieņemto lēmumu salīdzinājumu, formulējot 
risinājumus, izvirzot pasākumus ar konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai. Apzināti labās 
prakses piemēri, kad mājaslapās publicētā informācija lietotājam viegli atrodama visos 
sabiedrības informēšanas posmos. 

 
Pētījuma uzdevumi: 

 Apzināt pašvaldību mājaslapās publicētās informācijas par būvniecības iecerēm un izdotajām 
būvatļaujām atbilstību normatīvo aktu prasībām;  

 Konstatēt tipiskākās kļūdas un atkāpes no normatīvo aktu prasībām; 

 Izvērtēt pašvaldību mājaslapās publicētās informācijas atbilstību Būvniecības likumā noteikto mērķu 
īstenošanai attiecībā uz sabiedrības informēšanas pienākumu; 

 Formulēt risinājumus, izvirzot pasākumus ar konkrētiem priekšlikumiem turpmākai rīcībai, atbilstoši 
Būvniecības regulējuma struktūrai un būtībai. 

 
Metodoloģijas apraksts pirmajai darba plūsmai 
 
Pētījuma ietvaros tika apzinātas visas Latvijā esošās būvvaldes un to mājas lapas internetā, kopā – 86 
būvvaldes (no tām 9 republikas pilsētu būvvaldes un 774 novadu un apvienotās būvvaldes), un veikts 
monitorings par publiskajā vidē jeb pašvaldību mājas lapās internetā publicēto informāciju par Būvniecības 
likumā noteikto pienākumu izpildi.  
 
Liepājas reģiona apvienotā būvvalde ir sadalīta 5 pētāmos objektos atbilstoši novadiem, tātad kopējo 
analizēto novadu un apvienoto būvvalžu skaits ir 81.  

                                                           
4
 Pētījuma ietvaros Liepājas reģiona apvienotā būvvalde ir sadalīta 5 pētāmos objektos atbilstoši novadiem, tātad kopējo 

analizēto novadu un apvienoto būvvalžu skaits ir 81.  
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Pirmajā pētniecības posmā tika izveidota anketa, iekļaujot tajā šādus jautājumus: 

 vai pašvaldību būvvaldes ievēro Būvniecības likumu un triju darba dienu laikā no attiecīgās 
būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas par būvniecības ieceri informē sabiedrību ar 
publikāciju mājaslapā;  

 vai būvvalde publikācijā norāda atbilstošu informāciju par plānoto būvniecības ieceri (būvniecības 
ieceres realizācijas vietu; iecerētās būves veidu); 

 vai pašvaldību būvvaldes ievēro Būvniecības likumu un triju darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas par būvniecības ieceri (lēmums par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju 
vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu) publicē attiecīgu informāciju; 

 vai attiecīgās publikācijas tiek papildinātas ar informāciju par būvatļaujas spēkā stāšanos;  

 vai mājaslapā tiek publicēta visa likumā noteiktā informācija (t.sk. par dienu, kad izdarīta atzīme par 
projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvatļauja izdota Būvniecības likuma 15.panta otrajā daļā 
minētajā gadījumā; dienu, kad stājas spēkā būvatļaujas nosacījumu grozījumi, kas izdarīti 
Būvniecības likuma 16.panta 2.3. daļā vai 17.panta 2.2. daļā minētajā gadījumā); 

 informācijas pieejamību un izvietojumu mājaslapā (cik viegli atrodama un pārskatāma); 

 apstrīdēšanas nosacījumu, sabiedriskās apspriešanas nosacījumu publicēšanu; 

 citu informāciju, kas attiecās uz konkrēto būvniecības ieceri. 
 
Pamatojoties uz anketā uzdotajiem jautājumiem, laika posmā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 
10.jūlijam tika veikts ikvienas pašvaldības mājas lapas monitorings (jeb būvniecības funkciju īstenojošās 
būvvaldes mājas lapas monitorings), atzīmējot konstatēto faktu par anketā iekļauto nosacījumu izpildi.  
 
Visi dati tika apkopoti kopējā tabulā, izveidojot vispārēju pārskatu par pētījumā apskatāmajiem 
jautājumiem.  
 
Laika posmā no 2015.gada 10.jūlija līdz 2015.gada 15.jūlijam tika sagatavots „Pārskats par pašvaldību mājas 
lapās publicētās informācijas monitoringu”.  
 
Visi dati ir apkopoti 16 tabulās, kas atspoguļo situāciju pašvaldību būvvaldēs. Tabulas apkopotas 5 
tematiskos blokos: 

 Pārskats par pašvaldību mājas lapās publicētās informācijas pieejamību;  

 Pārskats par pašvaldības pienākumu informēt par saņemtiem būvniecības ieceres iesniegumiem; 

 Pārskats par pašvaldības pienākumu informēt par izdotām būvatļaujām; 

 Pārskats par lēmumiem par būvatļaujas izdošanu/atteikumiem izdot; 

 Pārskats par lēmumiem par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. 
 

Metodoloģijas apraksts otrajai darba plūsmai 
 
Pasūtītājs identificē 6 pašvaldības, kuras tiek padziļināti monitorētas. Katru dienu (kopā 20 darba dienas)  
tiek apskatīta pašvaldību mājas lapā ievietotā informācija un konstatēta aktualizācija atbilstoši Būvniecības 
likuma 14.pantā noteiktajam, analizējot: 

 vai pašvaldību būvvaldes ievēro Būvniecības likumā noteiktos publicēšanas termiņus attiecībā uz 
pieņemtajiem lēmumiem un sabiedrības informēšanu; 

 vai mājas lapā tiek publicēta visa likumā noteiktā informācija un precizējumi vai labojumi attiecībā 
uz konkrēto būvniecības ieceri/ būvatļauju. 

 Visi dati apkopoti 6 tabulās, kas atspoguļo situāciju ikkatras analizētās pašvaldību būvvaldēs.  
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Pētījuma galvenie secinājumi 
 

 Gandrīz visas pašvaldības savās mājas lapās publicē informāciju par būvniecības jautājumiem; 

 Tikai neliela daļa pašvaldību informāciju par būvniecības jautājumiem ir publicējušas ērti 
atrodamā vietā – savas mājas lapas pirmajā atvērumā; 

 Visas pašvaldības publicē lēmumus par būvatļaujas izdošanu, taču tikai 40 pašvaldības publicē 
atteikumus izdot būvatļaujas; 

 Pašvaldības, ievietojot informāciju savās mājas lapās internetā, nereti nenorāda, kad informācija 
ir saņemta un kad tā ir publicēta;  

 Informācijas apjoms par izsniegtām būvatļaujām, lēmumiem, kas pieņemti ar tiem saistībā, un 
progresu būvatļaujas izpildē, nereti neatbilst Būvniecības likumā paredzētiem nosacījumiem;  

 Būvniecības ieceres publiskās apspriedes noteikumi un kārtība bieži tiek publicēta atrauti no citas 
ar būvniecību saistītās informācijas, parasti sadaļā - „Sabiedrības līdzdalība”. 

 

Metodoloģijas apraksts trešajai darba plūsmai 
 
Ziņojuma sagatavošana par monitoringa rezultātiem, kas ietver: 

 monitoringa rezultātā iegūto informāciju par katras būvvaldes mājaslapā konstatēto; 

 kopsavilkumu par konstatēto atbilstību un pārkāpumiem atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam, 
kas ietver arī faktisko un procentuālo pieņemto lēmumu salīdzinājumu; 

 identificētās problēmu jomas, formulējot risinājumus, izvirzot pasākumus ar konkrētiem 
priekšlikumiem turpmākai rīcībai, atbilstoši Būvniecības regulējuma struktūrai un būtībai; 

 labās prakses piemērus, norādot, kurās mājaslapās informācija lietotājam viegli atrodama visos 
paziņošanas posmos. 
 

Monitoringa „Par pašvaldību mājas lapās publicētās informācijas” rezultāti 

 

Par sabiedrības iespējām iegūt informāciju par būvniecības jautājumiem 

 
Kā norāda eksperti, sabiedrības līdzdalība ir personas tiesības tikt uzklausītai jautājumos, kas skar tās dzīvi, 
t.sk. būvniecībā un teritorijas plānošanā, jo ikvienai personai ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē5. Savukārt 
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka tiesības dzīvot labvēlīgā vidē ietver arī trīs procesuālus elementus: tiesības 
uz vides informāciju, tiesības uz līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā un tiesības uz tiesas 
pieejamību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā.6 
 
Lai īstenotu sabiedrības tiesības būt informētai par vides jomā pieņemtiem lēmumiem, informācijai par 
būvniecības jautājumiem ir jābūt viegli pieejamai ikvienam sabiedrības loceklim. Kā to paredz Būvniecības 
likuma 14.panta 2.daļa, par būvniecības ieceri pašvaldības noteikta institūcija vai amatpersona paziņo 

                                                           
5
 Gatis Litvins, Kristaps Markovskis, Elisabeth von Renner, Sandijs Statkus „Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un 

būvniecības jautājumos”, Rīga, 2008, 9.lpp. 
6
 „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”, Rīga, 2011.gads 730.lpp. 
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sabiedrībai triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, 
publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā.  
 
Interpretējot iepriekš minēto likuma normu, jāsecina, ka likumdevējs kā efektīvāko veidu sabiedrības 
informēšanai no valsts (jeb pašvaldību puses) ir noteicis publikāciju pašvaldību mājas lapā internetā. Lai gan 
ekspertu un vides aktīvistu vidū šāda instrumenta izvēle rada šaubas, jo ne visi iedzīvotāji ikdienas pārlūko 
jaunākos ierakstus pašvaldību mājas lapā internetā, pagaidām šo risinājumu nav plānots mainīt.   
 
Kā jau norādīts iepriekš, informācijai par paredzamiem un plānotiem būvniecības procesiem ir jābūt ērti un 
viegli atrodamai ikvienas pašvaldības mājas lapā, jo tikai tad ir pamats uzskatīt, ka sabiedrība ir bijusi 
pietiekami informēta par notiekošajiem procesiem.  
 
Lai konstatētu, vai un kā šis nosacījums tiek izpildīts, pētījumā tika izvirzīti šādi izvērtēšanas kritēriji: 

 vai norāde par būvniecības informāciju atrodas jau pirmajā mājas lapas internetā atvērumā? 

 vai norāde par būvniecības informācija jāmeklē zem sadaļas par pašvaldību 
(pašvaldība/būvvalde)? 

 vai informācija par būvniecības jautājumiem jāmeklē citā mājaslapas sadaļā. 
 

Tabula Nr.1. Cik viegli atrodama informācija par būvniecību pašvaldības mājas lapā internetā? Novadu 
būvvaldes, apvienotās būvvaldes 

 
 
Kā redzams no Tabulas Nr. 1, tikai sešās pašvaldību mājas lapās internetā būvniecības jautājumiem ir 
izveidota īpaša sadaļa jau pirmajā lapā, kur to viegli atrast un ieraudzīt. Šāda pieeja ir uzskatāma par īpaši 
draudzīgu mājas lapas lietotājiem un ļauj viegli apskatīt ar būvniecību saistītu informāciju.  
 
Piemērs šādai mājas lapai ir redzams attēlā Nr.1., kur, atverot pašvaldības mājas lapu, jau pirmajā tās 
atvērumā (kreisajā pusē) ir redzama norāde uz vietni, kur apkopota visa ar būvniecību saistītā informācija.  
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Attēls Nr.1.  

 
 
Diemžēl lielākā daļa no pašvaldībām (72 pašvaldības), informāciju par būvniecības iecerēm un izsniegtām 
būvatļaujām publicē zem sadaļas „Pašvaldība”, kur tālāk ir jāmeklē sadaļa „Būvvalde” (Attēls Nr.2). Šāda 
pieeja prasa lielāku indivīda piepūli informācijas iegūšanā un nav uzskatāma par pietiekami ērtu un 
efektīvu. Apzinoties faktu, ka ne visi sabiedrības locekļi regulāri ielūkojas savas pašvaldības mājas lapā 
internetā, informācijas uzkrāšana vietā, kas nav viegli atrodama, var tikt uzskatīta par sabiedrībai neērtu 
informēšanas veidu.  
 

Attēls Nr.2.  

 
 
Tāpat pētījumā tika konstatēts, ka Latvijā ir pašvaldības, kur informācija par būvniecības jautājumiem ir 
jāmeklē vēl citos mājas lapas resursos – citās vietnēs (Attēls Nr.3). Šī pieeja ir uzskatāma par īpaši 
nedraudzīgu mājas lapas lietotājiem, jo bez meklēšanas opcijas izmantošanas nav iespējams atrast, kur 
informācija par būvniecības procesiem konkrētajā pašvaldībā tiek publicēta.   
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Attēls Nr.3. 

 
 
Pētījuma laikā tika konstatēts, ka Latvijā ir divas pašvaldības, kur informācija par būvniecības procesiem 
vispār netiek publicēta pašvaldības mājas lapā internetā – Ķeguma novads un Rugāju novads. Lai gan 
pašvaldībām ir sava mājas lapa internetā, tajā nebija iespējams atrast informāciju par būvniecības 
procesiem, pat izmantojot meklēšanas opciju.  
 
Apskatot datus par republikas pilsētām, jāsecina, ka pieeja informācijas publicēšanai pašvaldībās mājas 
lapā atšķiras, un faktiski dominē divi informācijas publicēšanas veidi – norāde par būvniecības informāciju ir 
redzama jau pirmajā mājas lapas atvērumā, norāde par būvniecības jautājumiem jāmeklē citā mājas lapas 
sadaļā – Tabula Nr.2.  
 

Tabula Nr.2. Cik viegli atrodama informācija par būvniecību pašvaldības mājas lapā internetā? 
Republikas pilsētas 
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Lai konstatētu, cik ērti ir apskatīt un meklēt informāciju par būvniecības procesiem ikvienā pagastā vai 
novadā, tika izvērtēts kritērijs – vai iespējams ērti un viegli iegūt informāciju par būvniecības procesiem 
ikvienā teritoriālā vienībā. Protams, šis vērtējums attiecas tikai uz situāciju, kad novadā ir vairāki pagasti.  
 
Tabula Nr.3. Pārskats par nosacījumu izpildi - vai ir iespēja būvniecības dokumentus atlasīt/ filtrēt pēc 
pagasta? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes)7 
 

 
 
Uzskatāms piemērs labai praksei, kad informāciju par būvniecības jautājumiem var viegli un ērti atrast/ 
atlasīt ir redzams Attēlā Nr.4. Šajā gadījumā Bauskas novada būvvalde savā mājas lapā uzskatāmi publicē 
informāciju par tās pārziņā esošo novadu uzsāktiem vai plānotiem būvniecības procesiem.  
 
Attēls Nr.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7
 Informācija attiecas tikai uz tām novadu/apvienotām būvvaldēm, kur novados ir vairāki pagasti.  
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Secinājumi 
 

 Ērtākais un sabiedrībai draudzīgākais veids informācijas publicēšanai par būvniecības 
jautājumiem konkrētā pašvaldībā ir publicēt norādi uz pieejamo informāciju jau pirmajā 
mājas lapas atvērumā;  

 Gandrīz visas pašvaldības publicē informāciju par saņemtajām būvniecības iecerēm savās 
mājas lapās internetā (ar diviem izņēmumiem); 

 Tikai neliela daļa jeb 6 pašvaldības (neskaitot republikas pilsētas) ir izvēlējušās ērtāko un 
lietotājam draudzīgāko risinājumu, publicējot norādi uz būvniecības jautājumiem mājas lapas 
pirmajā atvērumā; 

 Lielāka daļa pašvaldību informāciju par būvniecības jautājumiem publicē zem vietnes 
„Pašvaldība”/”Būvvalde”.  

 Republikas pilsētās informācija par būvniecības jautājumiem ir atrodama gan pirmajā mājas 

lapas atvērumā, gan tiek veidotas īpašas vietnes informācijas publicēšanai.  

 

 
 

Par to, kā pašvaldības īsteno pienākumu publicēt informāciju par saņemtām būviecerēm 

 

Būvniecības likuma 14.panta otrā daļa paredz, ka par būvniecības ieceri pašvaldības noteikta institūcija vai 
amatpersona paziņo sabiedrībai triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma 
saņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības 
informācijas sistēmā. Publikācijā norāda: 

 būvniecības ieceres realizācijas vietu; 

 iecerētās būves veidu. 
 
Izvērtējot likumā noteikto, jāsecina, ka ikvienai pašvaldībai ir pienākums: 

 Noteiktā laikā – trīs dienu laikā no būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, publicēt 
pašvaldības mājas lapā; 

 likumā noteikto informāciju; 

 par ikvienu saņemto būvniecības ieceres iesniegumiem, neatkarīgi no būves veida un piekritības 
noteiktai būves grupas, kā arī neskatoties uz iecerēto būvdarbu veidu. 

 
Lai konstatētu, vai pašvaldības ievēro Būvniecības likumā noteikto, pētījuma ietvaros tika apskatīti šādi 
kritēriji: 

 Vai publicēta informācija par būvniecības ieceres iesniegumiem?; 

 Vai informācija ir publicēta 3 dienu laikā no būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas? 

 Vai ir norāde par publicēšanas laiku? 

 Vai publikācijā ir norādīta būvniecības ieceres realizācijas vieta? 

 Vai publikācijā ir norādīts iecerētās būves veids?  
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Tabula Nr.4. Vai publicēta informācija par būvniecības ieceres iesniegumiem? Vai ir norāde par 
publicēšanas laiku? Vai publikācijā ir norādīta būvniecības ieceres realizācijas vieta? Vai publikācijā ir 
norādīts iecerētās būves veids? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes) 

 

 

 

 

 
Ņemot vērā faktu, ka pētījumā tika analizētas 81 novadu un apvienotās būvvaldes, 86% jeb 70 gadījumos 
likuma prasības tiek ievērotas, bet 14% jeb 11 gadījumos pašvaldības nepilda Būvniecības likumā noteiktos 
pienākumus publicēt informāciju par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem pašvaldību mājas lapā 
internetā.  
 
Tāpat no pētījumā iegūtajiem datiem secināms, ka pārsvarā pašvaldības nenorāda, kad tieši informācija par 
būvniecības ieceres iesniegumiem ir tikusi publicēta pašvaldības mājas lapā internetā. Tas nozīmē, ka nav 
iespējams konstatēt vai un kā pašvaldības ievēro Būvniecības likumā noteikto pienākumu 3 dienu laikā no 
būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas publicēt šo informāciju savā mājas lapā internetā. 
Jāpiezīmē, ka, izrādot interesi par pašvaldības pienākumu izpildi, vairākas pašvaldības pētījuma veikšanas 
gaitā mainīja savu praksi un pilnveidoja mājas lapā internetā atspoguļojamo informāciju.  
 
Attēlā Nr.5 ir uzskatāmi redzama sliktā prakse jeb tipisks gadījums, kad it kā informācija par saņemtajiem 
būvniecības ieceres iesniegumiem ir publicēta, taču tā ir nepilnīga, un nav atrodams vai nojaušams, kad tā 
tikusi ievietota mājas lapā.  
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Attēls Nr.5. 

 
 
Izvērtējot rezultātus par republikas pilsētu būvvaldēm, jānorāda, ka mājas lapās internetā tiek publicēti 
saņemtie būvniecības ieceres iesniegumi, taču neviena pašvaldība nenorāda, kad tieši informācija ir 
ievietota mājas lapā internetā.  
 
Tabula Nr.5. Pārskats - Vai publicēta informācija par būvniecības ieceres iesniegumiem? Vai ir norāde 
par publicēšanas laiku? Vai publikācijā ir norādīta būvniecības ieceres realizācijas vieta? Vai publikācijā 
ir norādīts iecerētās būves veids. Republikas pilsētas) 
 
 

 
 
 
Kā tipisks piemērs ir minama Rīgas pašvaldības prakse, kurā tiek norādīts, kad būvniecības iecere ir 
iesniegta pašvaldība, taču nenorāda, kad tā ir tikusi ievietota mājas lapā internetā.  
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Secinājumi  
 

 Lielākā daļa pašvaldību savās mājas lapās internetā publicē informāciju par saņemtajiem 
būvniecības ieceres iesniegumiem;  

 Nereti netiek norādīts, kad informācija ir publicēta. 

Attēls Nr.6 

 
 

 

Pārskats par pašvaldības pienākumu informēt par izdotām būvatļaujām 

 
Būvniecības likuma 14.panta trešā un sestā daļa paredz pienākumu pašvaldībai noteiktā kārtībā un apjomā 
savā mājas lapā internetā publicēt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. Likums nosaka, ka, izskatot 
būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par: 

 būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu; 

 būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu akceptēt ieceri par 
būvniecību; 

 būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu 
akceptēt būvniecības ieceri.8 

 
Savukārt Būvniecības likuma panta sestā daļa nosaka, ka par lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības 
ieceres iesniegumu šā panta trešās daļas 1.punktā minētajā gadījumā, pašvaldības noteikta institūcija vai 
amatpersona paziņo sabiedrībai, publicējot paziņojumu pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības 
informācijas sistēmā triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Publikācijā norāda: 

 būvniecības ieceres realizācijas vietu; 

 iecerētās būves veidu; 

 dienu, kad stājas spēkā būvatļauja vai atteikums izdot būvatļauju; 

                                                           
8
 Būvniecības likuma 14.panta 3.daļa 
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 lēmuma par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju numuru un datumu; 

 dienu, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvatļauja izdota šā likuma 
15.panta otrajā daļā minētajā gadījumā; 

 dienu, kad stājas spēkā būvatļaujas nosacījumu grozījumi, kas izdarīti šā likuma 16.panta 2.3 daļā 
vai 17.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā.9 

 
Lai konstatētu, vai likumā noteiktie publicēšanas kritēriji tiek ievēroti praksē, tika monitorēti dažādu 
nosacījumu izpilde, sākot ar pienākumu ievērot Būvniecības likumā noteiktos termiņus līdz pienākumam 
aktualizēt informāciju izdotās būvatļaujas sakarā.  
 

Kā pašvaldības ievēro Būvniecības likumā noteiktos publicēšanas termiņus 

 
Termiņi, kas uzlikti pašvaldībai, publicējot lēmumus būvatļaujas sakarā, cieši sasaistās ar sabiedrības 
tiesībām vērsties tiesā par pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu. Kā to norādījusi Administratīvā tiesa 
savā nolēmumā „[10] (…) nosakot būvatļauju apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu Būvniecības likuma 30.2 panta 
pirmās daļas kārtībā kopsakarā ar minētā likuma 13.panta sestās daļas iekļaušanu, likumdevējs izšķīries par 
konkrēto apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas kārtību, atzīstot to par samērīgu.  
 
No minētā secināms, ka būvatļaujas apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai Būvniecības likuma 30.2. panta 
pirmajā daļā noteiktais termiņš ir uzskatāms par samērīgu, ja pasūtītājs likumā noteiktajā kārtībā izpildījis 
sabiedrības informēšanas pienākumu saistībā ar izsniegto būvatļauju. 
 
Tātad abu Būvniecības likuma 13.pantā sestajā daļā minēto darbību veikšana ir pietiekama, lai uzskatītu, ka 
ieinteresētā persona būs savlaicīgi un pietiekamā apjomā informēta, lai varētu realizēt savas likumā 
noteiktās būvatļaujas apstrīdēšanas tiesības likumā atvēlētājā laikā”.10  
Pamatojoties uz iepriekš teikto, konstatējams, ka vienlīdz svarīgs nosacījums, lai konstatētu, vai sabiedrības 
informēšana ir bijusi pietiekama, ir nosacījums, vai pašvaldība ir ievērojusi likumā noteikto pienākumu trīs 
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas publicēt ziņas par pieņemto lēmumu savā mājas lapā.  
 
Pētījuma ietvaros tika apzināti šādi kritēriji: 

 Vai pašvaldības publicē pieņemtos lēmumus 3 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas? 

 Vai pašvaldības publicē pieņemtos lēmumus citā termiņā?  

 Vai pašvaldības savā mājas lapā internetā norāda publicēšanas laiku (vai tas ir izsecināms?)? 
 
Tabula Nr.6. Kādā termiņā tiek publicēti lēmumi, kas noteikti Būvniecības likuma 14.panta 3.daļas 
pirmajā punktā? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes 

 

                                                           
9
 Būvniecības likuma 14.panta 6.daļa 

10
 Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 6.jūnija Lēmums lietā Nr.A420278614, nepublicēts 
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Secinājumi 
 
 Pašvaldības, publicējot informāciju būvniecības sakarā, nenorāda, kad informācija ir publicēta; 
 Tikai dažām pašvaldībām ir izveidota iespēja norādīt, kad tieši informācija ir ievietota mājas lapā. 

Tabula Nr.7. Kādā termiņā tiek publicēti lēmumi, kas noteikti Būvniecības likuma 14.panta 3.daļas 
pirmajā punktā? Republikas pilsētas 
 

 
Balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, kuri norāda uz tendenci, ka pašvaldības savās mājas lapās 
neatspoguļo datumu, kad tieši informācija padarīta publiska, var izdarīt vairākus pieņēmumus: 

 Pašvaldības neievēro Būvniecības likumā noteiktos informācijas publicēšanas termiņus; 

 Informāciju publicē tad, kad to var izdarīt, nevis likumā noteiktā termiņā; 

 Pašvaldību izvēlētie tehniskie risinājumi un metodes neļauj konstatēt, kad tieši informācija ir 
padarīta publiska, lai gan pašvaldības ievēro Būvniecības likumā noteiktos termiņus.  

 
Visi šie pieņēmumi var novest pie riska, ka strīdus gadījumā tiesā, tiesas visdrīzāk atjaunos nokavētos 
būvatļaujas apstrīdēšanas termiņus un tādejādi netiks panākts likumdevēja noteiktais mērķis – ātrs un 
efektīvs būvniecības process. 

 
 

Kā pašvaldības ievēro Būvniecības likumā noteikto pienākumu publicēt visus lēmumus būvniecības 

sakarā 

Kā jau konstatēts iepriekš, pašvaldībām ir pienākums publicēt savā mājas lapā šādus lēmumu veidus: 

 lēmums par būvatļaujas izdošanu;  

 atteikums izdot būvatļauju;  

 lēmums par būvniecības ieceres publisku apspriešanu. 
 
Tabula Nr.8. Vai tiek publicēti visi lēmumi, kas noteikti Būvniecības likuma 14.panta 3.daļas pirmajā 
punktā? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes 
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Apskatot pētījumā iegūtos datus, jāsecina, ka lēmumus par būvatļaujas izdošanu publicē gandrīz visas 
novadu un apvienotās būvvaldes, savukārt atteikumus izdot būvatļaujas savā mājas lapā internetā publicē 
tikai neliela daļa pašvaldību. Vissliktākā situācija attiecināma uz lēmumiem par būvniecības publisko 
apspriedi, pētījumā konstatēts, ka tikai 20 gadījumos šādi lēmumu tiek publicēti. Bez tam jāatzīmē, ka 
lielākajā daļā gadījumu pašvaldības šādus lēmumus publicē nevis sadaļā par aktualitātēm būvniecības jomā, 
bet gan zem mājas lapas sadaļas par sabiedrības līdzdalības iespējām. Piemēram, Smiltenes novada 
būvvalde sadaļā par lēmumiem, kas pieņemti būvatļaujas sakarā, publicē gan lēmumus par būvatļaujas 
izdošanu, gan atteikumus izdot būvatļauju, taču lēmumi par būvniecības ieceres apspriešanu publicēti 
mājas lapas sadaļā " Sabiedriskās apspriedes".  
 
Tabula Nr.9. Vai tiek publicēti visi lēmumi, kas noteikti Būvniecības likuma 14.panta 3.daļas pirmajā 
punktā. Republikas pilsētas 
 

 

Līdzīga situācija, kāda konstatēta iepriekš, ir novērojama arī attiecībā uz Republikas pilsētu pašvaldībām. Arī 
tur visas pašvaldības publicē lēmumus par būvatļaujas izdošanu, mazāka daļa – lēmumus par atteikumu 
izdot būvatļaujas, taču lēmumus par būvniecības ieceres publisko apspriešanu publicē tikai neliela daļa no 
visām Republikas pilsētu pašvaldībām.  
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Secinājumi 
 

 Pašvaldības publicē savās mājas lapās internetā lēmumus par būvatļaujas izdošanu; 
 23% pašvaldību savās mājas lapās nepublicē atteikumus izdot būvatļauju; 
 Tikai neliela daļa pašvaldību publicē savās mājas lapās lēmumu par būvniecības ieceres 

publisko apspriešanu, un nereti šādi lēmumi tiek publicēti zem sadaļas par sabiedrības 
līdzdalības iespējām, nevis pie lēmumiem būvniecības sakarā. 

 

Par pašvaldību pienākumu, publicējot lēmumu par būvatļaujas izdošanu, norādīt visu Būvniecības likumā 

noteikto informāciju 

Būvniecības likuma 14.panta 6 daļa paredz, ka par lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības ieceres 
iesniegumu (…), publikācijā norāda: 

 būvniecības ieceres realizācijas vietu; 

 iecerētās būves veidu; 

 dienu, kad stājas spēkā būvatļauja vai atteikums izdot būvatļauju; 

 lēmuma par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju numuru un datumu; 

 dienu, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvatļauja izdota šā 
likuma 15.panta otrajā daļā minētajā gadījumā; 

 dienu, kad stājas spēkā būvatļaujas nosacījumu grozījumi, kas izdarīti šā 
likuma 16.panta 2.3daļā vai 17.panta 2.2 daļā minētajā gadījumā. 

 
Izvērtējot iepriekš minēto, jāsecina, ka likumdevējs ir uzlicis pienākumu pašvaldībām publicēt savās mājas 
lapās internetā gan sākotnējos lēmumus, gan arī lēmumus, kas saistīti ar darbībām attiecībā uz būvatļaujā 
ietverto nosacījumu izpildi. Pēdējais pienākums ir spēkā kopš 2014.gada 1.oktobra, kad spēkā stājās jaunais 
regulējums būvniecības nozarē. Apzinoties faktu, ka kopš likuma spēkā stāšanās un jauno pienākumu 
uzlikšanas ir pagājuši vairāk kā 9 mēneši, uzskatāms, ka tas ir bijis pietiekams un adekvāts laiks jauno 
prasību ieviešanai un sistēmas pārveidei. 
 
Pētījuma ietvaros tika veikta ne tikai likumā noteikto prasību izpildes monitorings, bet tika arī meklēts, vai 
pašvaldības norāda kādu papildu informāciju, kas saistīta ar izsniegto būvatļauju un kas ļautu sabiedrībai 
uzzināt/iegūt plašāku skatu par būvniecības procesiem, proti – vai tiek publicēti fakti par 
apstrīdētām/pārsūdzētām būvatļaujām.  
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Tabula Nr.10. Vai, publicējot lēmumu par būvatļaujas izdošanu, publikācijā tiek norādīta visa 
Būvniecības likumā noteiktā informācija? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes 
 

 
 
Iepriekš apkopotā informācija skaidri norāda uz pašvaldību spējām ievērot Būvniecības likumā noteiktos 
pienākumus, proti, publicēt ne tikai sākotnējo lēmumu, bet arī informēt sabiedrību par būvatļaujas 
nosacījumu izpildes progresu.  
 
Gandrīz visas pašvaldības (izņemot Rugāju un Ķeguma novada pašvaldības) savās mājas lapās internetā, 
publicējot lēmumu par izsniegto būvatļauju, norāda būvniecības ieceres realizācijas vietu un iecerētās 
būves veidu. Taču 68 % pašvaldības savas mājas lapās nepublicē lēmuma par būvatļaujas izdošanu numuru 
un 16 % no visām pašvaldībām jeb tikai 13 pašvaldības savā mājās lapā internetā publicē informāciju par to, 
kad lēmums par būvatļauju ir izdots.   
 
Neviena no pašvaldībām nepublicē informāciju par to, vai izsniegtā būvatļauja ir apstrīdēta/pārsūdzēta, jo 
šāda prasība nav noteikta Būvniecības likumā. 
 
Attēlā Nr.7 ir atspoguļota labā prakse, kad pašvaldība ir publicējusi Būvniecības likumā noteikto 
informāciju, turklāt izdarot to korekti un skaidri.  
 
Attēls Nr.7 
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Secinājumi 
 

 Visas pašvaldības (ar diviem izņēmumiem) savās mājas lapās internetā norāda 
pamatinformāciju par izsniegtajām būvatļaujām; 

 Tikai neliela daļa norāda informāciju par nosacījumu izpildes progresu; 
 Neviena pašvaldība nenorāda informāciju par to, vai izsniegtā būvatļauja ir 

apstrīdēta/pārsūdzēta, tātad tās darbība ir apturēta. 

Analizējot datus par Republikas pilsētu pašvaldībām, var konstatēt, ka tikai 3 republikas pilsētas pilnībā 
īsteno Būvniecības likumā uzlikto pienākumu publicēt informāciju par būvatļaujas izpildes progresu, taču 
neviena nav norādījusi, vai būvatļauja ir tikusi apstrīdēta/pārsūdzēta.  
 
Tabula Nr.11. Vai, publicējot lēmumu par būvatļaujas izdošanu, publikācijā tiek norādīta visa 
Būvniecības likumā noteiktā informācija? Republikas pilsētu būvvaldes 
 

 
 

 

Par pašvaldību pienākumu, publicējot lēmumu par atteikumu izdot būvatļauju, norādīt visu Būvniecības 

likumā noteikto informāciju 

Saskaņā ar Būvniecības likumu, pašvaldībai, pieņemot lēmumu par atteikumu izdot būvatļauju, publikācijā 
jānorāda šāda informācija: 

 būvniecības ieceres realizācijas vieta; 

 iecerētās būves veids; 

 diena, kad stājas spēkā atteikums izdot būvatļauju; 

 lēmuma atteikums izdot būvatļauju numurs; 

 lēmuma atteikumu izdot būvatļauju datums; 

 Nav obligāti, bet vai norāda – būvatļaujas atteikums ir apstrīdēts vai pārsūdzēts? 
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Tabula Nr.12. Vai, publicējot atteikumu par būvatļaujas izdošanu, publikācijā tiek norādīta visa 
Būvniecības likumā noteiktā informācija? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes 
 
 

 
 
 
Attēlā Nr.8 ir redzama tipiska situācija, kad pašvaldība, ievērojot Būvniecības likumā noteikto, vienā tabulā, 
tātad ļoti uzskatāmi, publicē gan lēmumus par būvatļaujas izdošanu, gan atteikumus izdot būvatļauju. Šis 
publikācijas veids dod pilnīgu priekšstatu par notiekošiem būvprocesiem – ļaujot saprast, kad notiekošā 
būvniecība ir tiesiska un kad nav. Ja atteikumi izdot būvatļauju netiek publicēti, teorētiski var veidoties 
situācija, kad sabiedrība vai blakus esošie kaimiņi pat nenojauš, ka būvdarbi ir prettiesiski.  
 
Attēls Nr.8 
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Secinājumi 

 Ne visas Pašvaldības publicē informāciju par atteikumiem izsniegt būvatļauju savās mājas 

lapās internetā; 

 Šāda prakse neļauj sabiedrībai izsekot notiekošajām aktivitātēm; 

 Gadījumos, ja atteikums izdot būvatļauju ir publicēts, tajā netiek atspoguļota visa 

Būvniecības likumā noteiktā publicējamā informācija; 

 Neviena pašvaldība nepublicē informāciju, vai atteikums izdot būvatļauju ir apstrīdēts/ 

pārsūdzēts. 

 

Tabula Nr.13. Vai, publicējot atteikumu par būvatļaujas izdošanu, publikācijā tiek norādīta visa 
Būvniecības likumā noteiktā informācija? Republikas pilsētas

 
 
 
Pētījumā iegūtā informācija ļauj konstatēt, ka tikai 51% gadījumu novadu pašvaldības publicē savās mājas 
lapās atteikumus izdot būvatļaujas un pat paredzējušas šādam lēmuma īpašu sadaļu, ietverot tajā ļoti 
nepilnīgu informāciju. Līdzīga situācija attiecas arī uz praksi Republikas pilsētās. 
 

 

Par pašvaldību pienākumu publicēt lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu  

Kā to paredz Būvniecības likuma 14.panta 3.daļa, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde 
atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par  

 būvatļaujas izdošanu; 

 atteikumu izdot būvatļauju; 

  būvniecības ieceres publisku apspriešanu.  
 
Procedūru un kārtību, kā tieši sabiedrība tiek informēta par būvniecības ieceres publisko apspriešanu, 
nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”. 
Noteikumos paredzēts, ka  

 Pašvaldībai noteiktā termiņā (jeb trīs dienu laikā no lēmuma par publiskas apspriešanas uzsākšanu 
pieņemšanas); 

 Publicē savā mājas lapā internetā noteiktu informācijas apjomu.  
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Ņemot vērā faktu, ka lēmums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu ir lēmums, kas saistīts ar 
būvniecības jautājumiem (nevis teritorijas plānojuma jautājumiem), pētījuma ietvaros tika meklēts, kur 
tieši šādi lēmumi ir publicēti.  
 
Tika konstatēts, ka lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu nereti netiek īpaši izdalīti un 
atspoguļoti pašvaldību mājas lapās internetā. Šie lēmumi pārsvarā tiek publicēti zem sadaļas „Jaunumi” vai 
„Sabiedrības līdzdalība”, nevis sadaļā, kur publicē informāciju par būvniecības procesiem, tādejādi faktiski 
nodalot šo lēmumu no citiem būvniecības procesā pieņemtajiem lēmumiem un apgrūtinot iespēju tos 
atrast.  
 
Attēlā Nr.9 ir uzskatāmi redzams, ka pašvaldības mājas lapā ir īpaša sadaļa lēmumiem par publiskās 
apspriešanas uzsākšanu (jau pirmajā mājas lapas atvērumā), taču tā nekādā veidā nav sasaistīta ar 
lēmumiem būvniecības jomā. Tādā veidā iedzīvotājiem nepieciešamā informācija ir jāmeklē divās vietnēs– 
sadaļā, kur tiek publicēti lēmumi, kas saistīti ar būvniecību un atsevišķā sadaļā, kurā apkopo informāciju par  
publisko apspriešanu.  
 
Attēls Nr.9 
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Tabula Nr. 12. Vai, publicējot lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu, tiek norādīta 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” noteiktā 
informācija? Novadu būvvaldes, apvienotās būvvaldes 
 

 
 
Pētījumā konstatēts, ka tikai 30% pašvaldības savās mājas lapās internetā publicē lēmumus par būvniecības 
ieceres publisko apspriešanu. Protams, pastāv iespēja, ka to pašvaldību skaits, kas šādus lēmumus publicē, 
ir lielāks, taču pēdējos 9 mēnešos šādu lēmumu nav bijis. Vienlaikus jāatzīmē, ka pētījuma laikā konstatēts - 
pat izmantojot meklētāja funkciju, nereti nebija iespēja atrast šādus lēmumus un mājas lapas sadaļu, kur 
tādi varētu tikt publicēti.  
 
Kā labās prakses piemēru var minēt Attēlā Nr.10 redzamo informācijas apkopošanas veidu, kur lēmums par 
būvniecības ieceres publisko apspriešanu ir publicēts kopā ar citiem lēmumiem būvniecības sakarā. Taču 
konkrētajā gadījumā pilnu publicējamo informāciju var atrast citā mājas lapas sadaļā.    
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Attēls Nr.10. 

 
 
Situācija republikas pilsētās ir līdzīga (Tabula Nr. 13), kur uzskatāmi var redzēt, ka tikai 22% gadījumu jeb 
divās republikas pilsētu mājas lapās internetā, ir vietne, kur tiek publicēti lēmumi par būvniecības ieceres 
publisko apspriešanu, taču lielākajā daļā – šādus lēmumus neizdevās atrast, pat izmantojot meklētāja 
funkciju.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Valmieras un Ventspils pilsētu mājas lapās nebija iespējams atrast nevienu ierakstu par 
būvniecības ieceres publisko apspriedi. 
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Secinājumi 

 Lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu tiek publicēti atsevišķi no citiem ar 
būvniecību saistītiem lēmumiem; 

 Pat, ja pieņemtais lēmums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu tiek publicēts vienā 
sadaļā ar citiem būvniecības lēmumiem, pilna informācija ir jāmeklē citā vietnē; 

 Lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu pārsvarā tiek publicēti zem sadaļas 
„Jaunumi” vai „Sabiedrības līdzdalība”, vai kādā citā sadaļā; 

 7 republikas pilsētas nepublicē lēmumus par būvniecības ieceres publisko apspriešanu; 
lēmumus neizdevās atrast, izmantojot pat meklētāja funkciju.  

 

Tabula Nr.13. Vai, publicējot lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu, tiek norādīta 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” noteiktā 
informācija? Republikas pilsētas 
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Monitoringa „Padziļināts sešu pašvaldību monitorings par ikdienā ievietoto informāciju 

un tās aktualizāciju atbilstoši Būvniecības likuma 14.pantā noteiktajam” rezultāti 

 

Engures novada domes būvvalde 

 
Būvvalde apkalpo Engures, Smārdes un Lapmežciema pagastus. Uzsākot pētījumu, konstatēts, ka pēdējais 
ar būvniecību saistītais ieraksts ir veikts 2015.gada 10.jūnijā. 
 

N.p.k. Datums Ir/ Nav veikti ieraksti pašvaldības mājas lapā būvniecības sakarā 

1.  29.07. NAV 

2.  30.07. NAV 

3.  31.07. NAV 

4.  3.08. NAV 

5.  4.08. NAV 

6.  5.08. NAV 

7.  6.08. NAV 

8.  7.08. NAV 

9.  10.08. NAV 

10.  11.08. NAV 

11.  12.08. NAV 

12.  13.08. NAV 

13.  14.08. NAV 

14.  18.08. NAV 

15.  19.08. NAV 

16.  20.08. NAV 

17.  21.08. NAV 

18.  24.08. NAV 

19.  25.08. NAV 

20.  26.08. NAV 

 
Secinājumi: 
 

 Ņemot vērā faktu, ka neviens ar būvniecību saistīts ieraksts mājas lapā nav veikts, var izdarīt vismaz 
divus pieņēmumus: 

 Pašvaldībā nenotiek būvniecības procesi; 

 Pašvaldība nepublicē savā mājas lapā informāciju par būvniecības procesiem (nedz attiecībā uz 
saņemtiem būvniecības ieceres iesniegumiem, nedz būvatļaujām, nedz lēmumiem par būvniecības 
ieceres publisko apspriešanu).  

 

Jūrmalas pilsētas būvvalde 

 
Uzsākot pētījumu, konstatēts, ka pēdējais ar būvniecību saistītais ieraksts ir veikts 2015.gada 28.jūlijā. 
 

N.p.k. Datums Ir/Nav veikti 
ieraksti 
pašvaldības mājas 
lapā būvniecības 
sakarā 

Piezīmes 

1.  29.07. NAV Pēdējais ieraksts 28.07. 
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2.  30.07. NAV Pēdējais ieraksts 28.07. 

3.  31.07. NAV Pēdējais ieraksts 28.07. 

4.  3.08. NAV Pēdējais ieraksts 28.07. 

5.  4.08. NAV Pēdējais ieraksts 28.07. 

6.  5.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar  04.08. datumu 

7.  6.08. NAV  

8.  7.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar 07.08. datumu 

9.  10.08. NAV  

10.  11.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar 11.08. datumu 

11.  12.08. NAV  

12.  13.08. NAV  

13.  14.08. NAV  

14.  18.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar 14.08. datumu 

15.  19.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar 18.08. datumu.  

16.  20.08. NAV  

17.  21.08. NAV  

18.  24.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar 21.08. datumu 

19.  25.08. NAV  

20.  26.08. IR Ieraksts pie būvvaldes lēmumiem ar 25.08. datumu 

 
Secinājumi: 
 

 Pašvaldība regulāri papildina savu mājas lapu internetā ar ierakstiem, kas saistīti ar būvniecību; 

 Ņemot vērā faktu, ka Pašvaldība nepublicē visu Būvniecības likumā noteikto informāciju, nav 
iespējams izsecināt, vai pašvaldība ievēro Būvniecības likumā noteiktos termiņus informācijas 
publicēšanai par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem; 

 Attiecībā uz lēmumiem, ko pieņem pašvaldība būvniecības sakarā, netika konstatēts, ka pašvaldība 
pārkāpj Būvniecības likumā noteiktos termiņus informācijas publicēšanai. 

 

Ķekavas novada būvvalde 

 
Ķekavas novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Baložu pilsētas, 
Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta. Uzsākot pētījumu, konstatēts, ka pēdējais ar būvniecību saistītais 
ieraksts ir veikts 2015.gada 24.jūlijā. 
 
N.p.k. Datums Ir/Nav veikti ieraksti 

pašvaldības mājas lapā 
būvniecības sakarā 

Piezīmes 

1.  29.07. NAV  

2.  30.07. IR   

3.  31.07. NAV  

4.  3.08. NAV  

5.  4.08. NAV  

6.  5.08. IR Ieceres iesniegums ar 03.08. datumu. Būvatļauja ar 31.07. datumu. 

7.  6.08. NAV  

8.  7.08. IR  

9.  10.08. NAV  

10.  11.08. NAV  
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11.  12.08. NAV  

12.  13.08. NAV  

13.  14.08. NAV  

14.  18.08. IR Ieceres iesniegumi ar 17.08. datumu. Būvatļaujas ar 03.08.-
13.08.datumu. 

15.  19.08. NAV  

16.  20.08. NAV  

17.  21.08. IR Ieceres iesniegumi ar 17.08. datumu, būvatļaujas ar 13.08.-19.08.  

18.  24.08. NAV  

19.  25.08. NAV  

20.  26.08. IR* Ieceres iesniegumi ar 24.08.-26.08. datumiem. Būvatļaujas ar 18.08., 
20.08., 24.08., datumiem 

 
*Piezīme: 26.08. konstatēts, ka sarakstā par „Izsniegtām būvatļaujām” parādās būvatļaujas, par kurām informācija ievietota 
sistēmā it kā 08.08. datumā, lai gan pētījuma materiālos to nevar konstatēt.  

 
Secinājumi: 
 

 Pašvaldība regulāri papildina savu mājas lapu internetā ar ierakstiem, kas saistīti ar būvniecību; 

 Pašvaldības mājas lapā internetā ir izveidoti vairāki saraksti, kas attiecas uz būvniecības 
jautājumiem, tādejādi būvniecības procesiem ir grūti izsekot; 

 Monitoringa veikšanas laikā trīs gadījumos konstatēts, ka pašvaldība publicējusi informāciju par 
izdotām būvatļaujām, pārkāpjot Būvniecības likumā noteiktos termiņus; 

 Pašvaldība nepublicē visu Būvniecības likumā noteikto informāciju attiecībā uz pieņemtajiem 
lēmumiem. 

 

Līgatnes novada būvvalde 

 
Uzsākot pētījumu, konstatēts, ka pēdējais ar būvniecību saistītais ieraksts ir veikts 2015.gada 13.jūlijā. 

 
N.p.k Datums Ir/Nav veikti ieraksti pašvaldības mājas 

lapā būvniecības sakarā 
Piezīmes 

1.  29.07. NAV Pēdējais ieraksts ar 13.07. datumu 

2.  30.07. NAV  

3.  31.07. NAV  

4.  3.08. NAV  

5.  4.08. NAV  

6.  5.08. NAV  

7.  6.08. NAV  

8.  7.08. NAV  

9.  10.08. NAV  

10.  11.08. NAV  

11.  12.08. NAV  

12.  13.08. NAV  

13.  14.08. NAV  

14.  18.08. NAV Pēdējais ieraksts ar 13.07. datumu 

15.  19.08. NAV  

16.  20.08. IR Ieceres iesniegumi un būvvaldes lēmumi ar 20.07., 27.07., 10.08., 
17.08.  

17.  21.08. NAV  
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18.  24.08. NAV  

19.  25.08. NAV  

20.  26.08. NAV  

 
Secinājumi: 
 

 Pašvaldības mājas lapa internetā netiek regulāri papildināta ar ierakstiem, kas saistīti ar būvniecību; 

 Konstatēts, ka monitoringa veikšanas laikā informācija tikusi papildināta vienu reizi, publicējot pat 
vienu mēnesi senu informāciju – par saņemtiem būvniecības ieceres iesniegumiem un būvvaldes 
lēmumiem; 

 Pašvaldībā pārkāpusi Būvniecības likumā noteiktos lēmumu publicēšanas termiņus; 

 Pašvaldība nepublicē visu Būvniecības likumā noteikto informāciju attiecībā uz pieņemtiem 
lēmumiem. 

 

Rīgas pilsētas būvvalde 

 

Uzsākot pētījumu, konstatēts, ka pēdējais ar būvniecību saistītais ieraksts ir veikts 2015.gada 27.jūlijā. 
 
N.p.k. Datums Ir/Nav veikti 

ieraksti 
pašvaldības mājas 
lapā būvniecības 
sakarā 

Piezīmes 

1.  29.07. NAV  

2.  30.07. IR Pie būvniecības  iecerēm nav ieraksts. Pie būvatļaujām ir ar 29.07., 30.07. 
datumu 

3.  31.07. IR Pie būvniecības iecerēm ir ieraksts ar 30.07. datumu. Pie būvatļaujām nav 
ierakstu. 

4.  3.08. IR* Pie būvniecības iecerēm ir ieraksts ar 31.07. datumu. Pie būvatļaujām nav 
ierakstu. 

5.  4.08. IR Pie būvniecības iecerēm nav ierakstu. Pie būvatļaujām ir ar 04.08. datumu 

6.  5.08. IR Pie būvniecības iecerēm ir ar 3.08. datumu, pie Būvatļaujām ar 05.08.  datumu. 

7.  6.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar  04. un 05.08. datumu. Būvatļaujas ar 06.08. datumu 

8.  7.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 06.08. datumu. Būvatļaujas ar 07.08. datumu 

9.  10.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 07.08. datumu, būvatļaujas ar 10.08. datumu 

10.  11.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 10.08. datumu, būvatļaujas ar 11.08. datumu 

11.  12.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar  11.08. datumu. Būvatļaujas ar 12.08. datumu 

12.  13.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 12.08. datumu. Būvatļaujas ar 13.08. datumu 

13.  14.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 13.08. datumu. Būvatļaujas ar 13.08., 14.08. datumu 

14.  18.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 14.08 un 17.08. datumu, Būvatļaujas ar 17.08. un 
18.08. datumu 

15.  19.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 17.08. datumu. Būvatļaujas ar 19.08. datumu 

16.  20.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 18.08. datumu. Būvatļaujas ar 20.08. datumu 

17.  21.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 19.08., 20.08. datumu. Būvatļaujas ar 20.08. un 
21.08. datumu. 

18.  24.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 20.08 datumu, būvatļaujas ar 24.08. datumu. 

19.  25.08.** IR Pie būvniecības iecerēm ar 24.08 datumu, Būvatļaujas ar 24.08. un 25.08. 
datumu un pat 28.08 datumu. 
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20.  26.08.*** IR Pie būvniecības iecerēm nav. Pie būvatļaujām 25.08. un 26 .08. datums. 

 
Piezīmes:  * Tika konstatēts, ka parādās būvniecības iecere ar 04.11.2015 datumu. 
    **Tika konstatēts, ka sistēmā tiek iereģistrēta būvatļauja ar 28.08. datumu. 
    *** Tika konstatēts, parādās būvniecības iecere ar 14.08.2018. datumu. 
 

Secinājumi: 
 

 Pašvaldība regulāri papildina savu mājas lapu internetā ar ierakstiem, kas saistīti ar būvniecību; 

 Netika konstatēts, ka pašvaldība publicējusi informāciju, pārkāpjot Būvniecības likumā noteiktos 
termiņus; 

 Pašvaldība nepublicē visu Būvniecības likumā noteikto informāciju attiecībā uz pieņemtiem 
lēmumiem. 

 Pašvaldība publicē informāciju (gan par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem, gan 
izdotām būvatļaujām) ar nākotnes datumiem (mēnesis, gads, vairāki gadi uz priekšu). 

 

Ventspils domes Būvniecības administratīvā inspekcija 

 
Uzsākot pētījumu, konstatēts, ka pēdējais ar būvniecību saistītais ieraksts ir veikts 2015.gada 27.jūlijā. 
 
N.p.k. Datums Ir/Nav veikti ieraksti 

pašvaldības mājas lapā 
būvniecības sakarā 

Piezīmes 

1.  29.07. NAV Pēdējais ieraksts 27.07. 

2.  30.07. NAV Pēdējais ieraksts 27.07. 

3.  31.07. IR Pie būvniecības iecerēm nav ierakstu. Ir atzīme par nosacījumu izpildes 
akceptu 

4.  3.08. NAV  

5.  4.08. IR Pie būvniecības iecerēm nav ierakstu. Ir atzīme par nosacījumu izpildes 
akceptu ar 03.08.datumu 

6.  5.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 05.08. datumu. Pie būvatļaujām ieraksts par 
būvatļaujas spēkā stāšanos ar 04.08. datumu. 

7.  6.08. IR Pie būvniecības iecerēm nav ierakstu. Ir atzīme par būvatļaujas spēkā 
stāšanos ar 06.08.datumu 

8.  7.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 07.08. datumu, pie būvatļaujām nav ierakstu 

9.  10.08. NAV  

10.  11.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 10.08. datumu, pie būvatļaujām nav ierakstu 

11.  12.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 10.08. datumu. Pie būvatļaujām ar 10.08. datumu. 

12.  13.08. NAV  

13.  14.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 13.08. datumu. Pie būvatļaujām 10.08. datumu. 

14.  18.08. NAV  

15.  19.08. NAV  

16.  20.08. NAV  

17.  21.08. IR/NAV Pie būvniecības iecerēm ar 21.08. datumu. Pie būvatļaujām nav ierakstu. 

18.  24.08. NAV  

19.  25.08. NAV  

20.  26.08. IR Pie būvniecības iecerēm ar 26.08. datumu. Pie būvatļaujām nav ierakstu. 
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Secinājumi: 

 Pašvaldība regulāri papildina savu mājas lapu internetā ar ierakstiem, kas saistīti ar būvniecību; 

 Netika konstatēts, ka pašvaldība publicējusi informāciju, pārkāpjot Būvniecības likumā noteiktos 
termiņus; 

 Pašvaldība publicē visu Būvniecības likumā noteikto informāciju attiecībā uz pieņemtajiem 
lēmumiem. 

 
Apkopojums  
 
Analizējot padziļinātā monitoringa datus par sešu pašvaldību praksi, jāsecina, ka lielās pašvaldības, proti, 
republikas pilsētu pašvaldības un lielo novadu pašvaldības ir spējušas radīt sistēmu, kā pašvaldību mājas 
lapās regulāri papildināt ierakstus par būvniecības procesiem. Taču tikai viena pašvaldība (Ķekavas novads) 
tieši norāda, kad informācija ir tikusi papildināta vai ievietota mājas lapā internetā. Pārējos gadījumos 
(Rīga, Ventspils, Jūrmala) tikai ikdienas monitorings ļauj noprast, kad informācija ir tikusi ievietota mājas 
lapā internetā un izdarīt secinājumu, ka pašvaldības ievēro Būvniecības likumā noteiktos termiņus lēmumu 
publicēšanai. 
 
Būvniecības likuma normām neatbilstoša prakse konstatēta mazo pašvaldību gadījumos, analizējot praksi 
Līgatnes novadā un Engures novadā. Tur informācija par būvniecības jautājumiem tiek aktualizēta ar 
būtisku kavēšanos, piemēram, Engures novadā monitoringa laikā pašvaldību mājas lapā netika veikts 
neviens ieraksts attiecībā uz aktualitātēm būvniecības jomā, savukārt Līgatnes novads publicēja saņemtos 
būvniecības ieceres iesniegumus ar būtisku termiņa nobīdi – pat ar viena mēneša nokavējumu.   
 
Vērtējot informācijas apjomu, ko monitorētās sešas pašvaldības publicē savās mājas lapās internetā, tika 
konstatēts, ka Ventspils pašvaldība norāda visu Būvniecības likumā noteikto informāciju attiecībā uz 
pieņemtajiem lēmumiem būvniecības sakarā, taču pat ar meklētāju neizdevās atrast, kur tiek publicēti 
lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Ķekavas novadā ir izveidoti vairāki saraksti par 
būvniecības jautājumiem, atsevišķi izdalot informāciju par būvniecības ieceres iesniegumiem no lēmumiem 
par izdotām būvatļaujām. Šāds dalījums izslēdz iespēju publicēt atteikumus izdot būvatļauju. Monitoringā 
konstatēts, ka Ķekavas novada pašvaldība lēmumus par būvniecības ieceres publisko apspriešanu publicē 
citā mājas lapas sadaļa, tādejādi liedzot sabiedrībai iegūt visaptverošu informāciju par būvniecības 
procesiem pašvaldībā. Arī Rīgas pašvaldība ir izvēlējusies līdzīgu ceļu, nodalot informāciju par būvniecības 
ieceres iesniegumiem no lēmumiem par izdotām būvatļaujām. Līgatnes novads un Engures novads ir 
izveidojuši sarakstu, vienā tabulā apkopojot gan būvniecības ieceres iesniegumus, gan būvvaldes 
pieņemtos lēmumus.  
 

Kopsavilkums 

2013.gada 1.jūnijā spēkā stājās grozījumi Būvniecības likumā, kas būtiski izmainīja sabiedrības tiesības 
līdzdarboties ar būvniecību saistītos jautājumos, it īpaši saistībā ar tiesībām apstrīdēt un pārsūdzēt izdotās 
būvatļaujas. Likumdevējs nolēma samazināt termiņu būvatļaujas apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai, paredzot, 
ka termiņš apstrīdēšanas procesa uzsākšanai ir viens mēnesis no dienas, kad būvatļauja ir stājusies spēkā, 
tātad samazinot Administratīvā procesa likumā noteikto termiņu – kas noteiktos gadījumos var būt viens 
gads. Lai sabalansētu sabiedrībai uzlikto ierobežojumu, likumdevējs noteica papildus pienākumus 
pašvaldībām informēt iedzīvotājus par ikvienu būvniecības ieceri un izdoto būvatļauju. Uzliktais 
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informēšanas pienākums pašvaldībai nozīmēja pienākumu pilnveidot savu mājas lapu internetā un izveidot 
sistēmu, kā efektīvi un pilnvērtīgi informēt sabiedrību par būvniecības jautājumiem.  
 
Izpētot Administratīvo tiesu praksi par lietām, kas saistītas ar nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu 
būvatļaujas apstrīdēšanai, konstatēts, ka tiesa savos nolēmumos nereti vērtējusi gan uzliktā tiesību 
ierobežojuma leģitimitāti, gan samērīgumu. Piemēram, kā to atzinusi Administratīvā rajona tiesa, „[10] (…) 
no Būvniecības likuma grozījumu anotācijām secināms, ka likumdevēja mērķis bija atbalstīt 
uzņēmējdarbību ar būvniecības procedūras efektivizēšanas palīdzību, vienlaikus saglabājot privātpersonas 
iespējas ietekmēt būvniecības procesu savu tiesisko interešu aizsardzībai, proti, īsais būvatļaujas 
pārsūdzības termiņš samērots ar būvatļaujas saņēmēja sabiedrības informēšanas pienākumu12”. Tāpat 
tiesa savā nolēmumā vērtējusi, pie kādiem apstākļiem, sabiedrības informēšana ir bijusi pietiekama, „[10] 
(…)Nosakot būvatļauju apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu Būvniecības likuma 30.2 panta pirmās daļas kārtībā 
kopsakarā ar minētā likuma 13.panta sestās daļas iekļaušanu, likumdevējs izšķīries par konkrēto 
apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas kārtību, atzīstot to par samērīgu. No minētā secināms, ka būvatļaujas 
apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai Būvniecības likuma 30.2. panta pirmajā daļā noteiktais termiņš ir 
uzskatāms par samērīgu, ja pasūtītājs likumā noteiktajā kārtībā izpildījis sabiedrības informēšanas 
pienākumu saistībā ar izsniegto būvatļauju”.13 
 
Izvērtējot tiesas atziņas, jāsecina, ka: 

 īsais būvatļaujas pārsūdzības termiņš samērots ar būvatļaujas saņēmēja sabiedrības informēšanas 
pienākumu; 

 noteiktais termiņš ir uzskatāms par samērīgu, ja pasūtītājs likumā noteiktajā kārtībā izpildījis 
sabiedrības informēšanas pienākumu saistībā ar izsniegto būvatļauju. 

 
Līdzīga sabiedrības informēšanas shēma tika pārcelta arī uz jauno regulējumu – Būvniecības likumu, kas 
stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī, nosakot pašvaldībām pienākumu informēt sabiedrību gan par ikvienu 
saņemto būvniecības ieceri, gan izdoto būvatļauju, kā arī progresu būvatļaujas izpildes sakarā.  
 
Pētījuma ietvaros tika apzinātas visas Latvijā esošās būvvaldes un to mājas lapas internetā, kopā – 86 
būvvaldes (no tām 9 republikas pilsētu būvvaldes un 77  novadu un apvienotās būvvaldes), un veikts 
monitorings par publiskajā vidē jeb pašvaldību mājas lapās internetā publicēto informāciju par Būvniecības 
likumā noteikto pienākumu izpildi. 
 
Pētījuma ietvaros tika veikta analīze par pašvaldību pienākumu informēt sabiedrību par būvniecības 
procesiem, proti, tika meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem – vai pašvaldība publicē Būvniecības likumā 
noteikto informāciju? Vai publicētā informācija ir ērti un viegli atrodama? Vai pašvaldības ievēro 
Būvniecības likumā noteiktos informācijas publicēšanas termiņus un publikācijā norāda visu likumā 
noteikto informāciju? 
 
Par sabiedrības iespējām iegūt informāciju par būvniecības jautājumiem 
 
Pētījuma ietvaros tika meklēts, kur tieši pašvaldības publicē informāciju par būvniecības jautājumiem, 
tādejādi informējot sabiedrību par notiekošiem procesiem un progresu būvatļaujas izpildē. Ir zināms, ka 
tikai neliela daļa sabiedrības regulāri apskata pašvaldību mājas lapas un iepazīstas ar tajā publicēto 
informāciju. Ja informācija par būvniecības jautājumiem ir ērti un viegli atrodama, redzama jau pirmajā 

                                                           
12 Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 6.jūnija Lēmums lietā Nr.A420278614, [10] punkts, nepublicēts. 
13

 Turpat. 
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mājas lapas atvēruma, pastāv lielāka iespēja, ka interesents atradīs šo informāciju un spēs saprast savu 
darbību tālākos scenārijus. Diemžēl pētījumā tika konstatēts, ka lielākā daļa pašvaldību informāciju par 
būvniecības jautājumiem publicē zem vietnes „Pašvaldība”/ ”Būvvalde”, nevis mājas lapas pirmajā 
atvērumā. Tādejādi ikvienam interesentam vai „parastam” mājas lapas lietotājam ir jābūt padziļinātai 
interesei un zināšanām, kur un kā informāciju par būvniecības jautājumiem meklēt.  
 
Pētījuma ietvaros tika konstatēts, ka Latvijā ir divas pašvaldības, kuru mājas lapās internetā vispār 
neparādās informācija par būvniecības jautājumiem - Ķeguma novada un Rugāju novada mājas lapā 
internetā. Iespējams, ka pašvaldību neizdarībai ir īpašs attaisnojums un paskaidrojums, taču strīdus 
gadījumā tiesā par procesuālā termiņa atjaunošanu būvatļaujai, visdrīzāk tiesa uzskatīs, ka pašvaldība nav 
pildījusi likumā noteikto informēšanas pienākumu, un atjaunos nokavētos termiņus.  
 
Par to, kā pašvaldības īsteno pienākumu publicēt informāciju par saņemtām būviecerēm 
 
Būvniecības likuma 14.panta otrā daļa paredz pienākumu pašvaldībai publicēt informāciju par ikvienu 
saņemto būvniecības ieceri, norādot gan būvniecības ieceres realizācijas vietu, gan iecerētās būves veidu. 
Pieļaujams, ka likumdevēja mērķis, uzliekot pašvaldībai šādu pienākumu, bija ļaut ikvienam iepazīties ar 
plānotiem vai iecerētiem būvniecības procesiem, tādejādi sekot līdzi pašvaldības teritorijas attīstībai un 
aktīvi līdzdarboties  būvniecības ieceres izskatīšanas procesā. Ņemot vērā šo secinājumu, pašvaldībai ir 
jāspēj atrast ērts un saprotams veids kā:  

 informēt sabiedrību par būvniecības iecerēm,  

 kā arī skaidri nodalīt saņemtās būvniecības ieceres no lēmumiem būvatļaujas sakarā, lai 
nemaldinātu sabiedrību.  

 
Pētījumā secināts, ka lielākā daļa pašvaldību savās mājas lapās internetā publicē informāciju par 
saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem, taču tikai retos gadījumos šāda informācija ir skaidri 
nodalīta no pārējiem lēmumiem, kas pieņemti būvniecības sakarā. Tādejādi tikai padziļinātas zināšanas 
ieguvis sabiedrības loceklis spēs atšķirt, kur un kad būvniecības iecere ir tās sākotnējā stadijā (attiecībā uz 
to nav pieņemts lēmums) un kur lēmums jau ir pieņemts, un tā publiskošanas fakts rada tiesiskas sekas.  
 
Analizējot Būvniecības likumā noteiktos informācijas publicēšanas termiņus, proti, faktu, ka informācija par 
saņemto būvniecības ieceri jāpublicē pašvaldības mājas lapā triju darba dienu laikā no attiecīgās 
būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, secināts, ka pārsvarā pašvaldības nenorāda, kad 
informācija ir tikusi publicēta. Tādejādi nav iespējams izsecināt, vai pašvaldība ir ievērojusi likumā noteiktos 
termiņus un ļāvusi sabiedrībai savlaicīgi uzzināt par saņemto būvniecības ieceri.  
 
Par pašvaldības pienākumu informēt par pieņemtiem lēmumiem būvniecības sakarā 
 
Likumdevējs ir noteicis, ka pašvaldības noteikta institūcija vai amatpersona paziņo sabiedrībai par izdoto 
būvatļauju, atteikumu izdot būvatļauju vai pienākumu informēt par būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu (…).14  
 
Pētījuma ietvaros konstatēts, ka 97% jeb 79 novadu un apvienotās būvvaldes pašvaldību mājas lapās 
internetā publicē lēmumus par būvatļaujas izdošanu, 49% jeb 40 gadījumos publicē atteikumus izdot 
būvatļaujas un tikai 20 novadu un apvienotās būvvaldes pašvaldību mājas lapās internetā ir izveidojušas 
īpašu sadaļu lēmumiem par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Savukārt attiecībā uz republikas 
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 Būvniecības likuma 14.panta 6.daļa 

http://likumi.lv/doc.php?id=258572
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pilsētām, visos gadījumos tiek publicēti lēmumi par būvatļaujas izdošanu, 6 gadījumos ir konstatēta īpaša 
vietne mājas lapā atteikumu publicēšanai. Tikai neliela daļa visu apskatīto pašvaldību savās mājas lapās 
internetā publicē lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Konstatēts, ka nereti šādi lēmumi 
tiek publicēti zem sadaļas par sabiedrības līdzdalības iespējām, nevis pie lēmumiem, kas saistīti ar 
būvniecību. 
 
Par pašvaldības pienākumu publicēt lēmumus noteiktā termiņā 
 
Kā jau konstatēts iepriekš, triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pašvaldībai ir jāspēj 
publiskot ar būvniecību saistītais pieņemtais lēmums. Tas nozīmē – pašvaldībai ir jāizveido sistēma, kas 
ļautu operatīvi publicēt Būvniecības likumā noteikto informāciju, kā arī jārada rīks vai jāizveido sistēma, kas 
ļautu konstatēt, kad tieši informācija ir padarīta publiska.  
 
Pētījumā secināts, ka 70 novadu un apvienotās būvvaldes nenorāda, kad tieši informācija ir tikusi ievietota 
pašvaldības mājas lapā internetā, un neviena Republikas pilsētas būvvalde nav atradusi efektīvu veidu, kā 
informācijas ievietošanas faktu atspoguļot pašvaldību mājas lapā.  
 
Par pašvaldības pienākumu informēt par izdotām būvatļaujām 
 
Lēmums par būvatļaujas izdošanu rada būtiskas tiesiskās sekas – tās adresāts var sākt izpildīt būvatļaujā 
noteiktos pienākumus, un ikviens indivīds var aizstāvēt savas aizskartās tiesības tiesā. Ja pirmajā gadījumā 
adresāts pats nosaka būvatļaujas spēkā stāšanos15 un tātad nosaka, kad tieši viņš var sākt īstenot ar 
būvatļauju piešķirtās savas tiesības, tad otrajā gadījumā persona var sākt realizēt savas tiesības tikai tad, ja 
ir tikusi informēta par izdoto būvatļauju.  
 
Kā to noteikusi Administratīvās rajona tiesa 2014.gada 6.jūnija nolēmumā lietā Nr.A420278614, „[11] 
Nokavētā procesuālā termiņa atjaunošana ir izņēmuma gadījums, kad pastāv īpaši, vērā ņemami un no 
personas neatkarīgi apstākļi, kas personai lieguši izmantot tiesības veikt procesuālās darbības. Ievērojot, ka 
pieteicējas tiesības būt informētai par būvatļaujas izsniegšanu ir atkarīgas no citas personas likumā 
noteikto pienākumu izpildes, secināms, ka Būvatļaujas apstrīdēšanas nokavējuma iemesli nebija atkarīgi no 
pieteicējas gribas un rīcības, līdz ar to tiesa atzīst, ka, šķēršļi, kas traucēja pieteicējai procesuālo darbību 
izpildes laikā, ir uzskatāmi par attaisnojošiem.”16  
 
Visas pašvaldības (ar diviem izņēmumiem), savās mājas lapās internetā ir atradušas veidu un vietu, kur 
publicēt informāciju par izdotām būvatļaujām. Parasti pašvaldības publicē tikai pamatinformāciju attiecībā 
uz izsniegto būvatļauju, norādot būvniecības ieceres realizācijas vietu un iecerētās būves veidu. Tikai 54 
novadu un apvienotās būvvaldes norāda dienu, kad būvatļauja stājās spēkā un lēmuma par būvatļaujas 
izdošanas numuru. Tikai neliela daļa pašvaldību norāda progresu jeb nosacījumu izpildes faktu, tādējādi 
liedzot sabiedrībai uzzināt pilno ainu izdotās būvatļaujas sakarā. Lai gan likumdevējs nav uzlicis pienākumu 
publiskot faktu par to, vai būvatļauja ir tikusi apstrīdēta/pārsūdzēta (tātad tās darbības ir apturēta), 
pētījuma ietvaros tika meklēts labās prakses piemērs, diemžēl nesekmīgiem rezultātiem – neviena  
pašvaldība šādu informāciju savā mājas lapā internetā neatspoguļo.  
 
Par pašvaldību pienākumu, publicējot lēmumu par atteikumu izdot būvatļauju, norādīt visu Būvniecības 
likumā noteikto informāciju. 

                                                           
15

 Būvatļauja stājas spēkā ar brīdi, kad adresāts ar to ir iepazinies. 
16

 Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 6.jūnija Lēmums lietā Nr.A420278614, [11] punkts, nepublicēts 
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Kā jau konstatēts iepriekš, tikai 40 novadu un apvienotās būvvaldes un 6 republikas pilsētas savās mājas 
lapās internetā publicē atteikumus izdot būvatļaujas, šādam lēmuma veidam radot īpašu vietu. Vērtējot 
publicētā lēmuma saturu, tika konstatēts, ka līdzīgi, kā situācijā ar lēmumiem par būvatļaujas izdošanu, arī 
šajā situācijā pašvaldības publikācijā norāda vispārīgu informāciju par atteikuma objektu - būvniecības 
ieceres realizācijas vieta  un iecerētās būves veidu, taču tikai izņēmuma gadījumos norāda dienu, kad stājas 
spēkā atteikums izdot būvatļauju, lēmuma numuru un lēmuma pieņemšanas datumu.   
 
Par pašvaldību pienākumu publicēt lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu 
 
Kā to paredz Būvniecības likuma 14.panta 3.daļa, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde 
atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj par:  

 būvatļaujas izdošanu, 

 atteikumu izdot būvatļauju  

 būvniecības ieceres publisku apspriešanu. 
 

Procedūru un kārtību, kā tieši sabiedrība tiek informēta par būvniecības ieceres publisko apspriešanu, 
nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība”.  
 
Pētījuma ietvaros tika konstatēts, ka tikai 30% pašvaldības savās mājas lapās publicē lēmumus par 
būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Protams, pastāv teorētiska iespēja, ka pēdējos 9 mēnešos ne 
visām pašvaldībām šādi lēmumi ir bijuši, taču nebija iespējams identificēt vietni (pat izmantojot meklētāja 
funkciju), kur šādi lēmumi varētu tikt publicēti.  
 
Pētījumā konstatēts, ka lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu pārsvarā netiek publicēti 
vienuviet ar lēmumiem, kas saistīti ar būvniecību  – tie parādās citā mājas lapas sadaļā, tādejādi 
publicētajai informācijai par būvniecības procesiem pašvaldībā nav viegli un ērti izsekot. Pārsvarā šādi 
lēmumi tiek publicēti zem sadaļas „Jaunumi” vai „Sabiedrības līdzdalība”, vai kādā citā sadaļā. 
 

Secinājumi un ieteikumi prakses uzlabošanai 

Apzinoties faktu, ka pašvaldības pienākums informēt sabiedrību par notiekošiem būvniecības procesiem ir 
spēkā jau kopš 2013.gada 1.jūlija, kad spēkā stājās grozījumi iepriekšējā Būvniecības likumā,17 un jaunajā 
regulējumā tika pārņemta jau izveidotā kārtība,18 pētījuma rezultāti liek secināt, ka pašvaldības kopumā 
nav spējušas izveidot funkcionāli ērtu un korektu sistēmu, kā izpildīt likumā noteikto sabiedrības 
informēšanas pienākumu. Īpaši jāuzsver divas pašvaldības - Ķeguma novads un Rugāju novads, kas savās 
mājas lapās internetā vispār neatspoguļo lēmumus, kas pieņemti saistībā ar būvniecību.19 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Grozījumi Būvniecības likumā  
18

 Būvniecības likuma 14.pants 
19

 Secinājums attiecas uz laika periodu, kad tika veikt pētījums, tātad 2015.gada maijs-septembris. 

http://likumi.lv/ta/id/256589-grozijumi-buvniecibas-likuma
http://likumi.lv/doc.php?id=258572
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Par sabiedrības iespējām iegūt informāciju par būvniecības jautājumiem 
Secinājumi: 
 

 Ērtākais un sabiedrībai draudzīgākais veids informācijas publicēšanai par būvniecības jautājumiem ir 
mājas lapās pirmajā atvēruma publicēt norādi uz vietni, kur pieejama ar būvniecību saistītā 
informācija;  

 Tikai neliela daļa jeb 6 pašvaldības (neskaitot republikas pilsētas) ir izvēlējušās lietotājam 
draudzīgāko risinājumu, publicējot norādi uz būvniecības jautājumiem mājas lapas pirmajā 
atvērumā; 

 Ne visas pašvaldības ir izveidojušas iespēju  atlasīt būvniecības lēmumus pēc dažādiem kritērijiem 
(piemēram, adrese, būvatļaujas numurs, lēmuma spēkā stāšanās datums, utt.), taču šāda iespēja 
ļautu ātri un viegli iegūt vajadzīgo informāciju; 

 Ne visas pašvaldības lēmumus, kas pieņemti būvniecības sakarā, publicē vienā mājas lapas vietnē, 
nereti lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu tiek publicēti citā mājas lapas vietnē, 
tādejādi nav iespējams uzzināt patieso ainu un gūt visaptverošu priekšstatu par plānotiem un 
notiekošiem būvniecības procesiem pašvaldībā.  

 
Ieteikumi: 
 

 Pašvaldībām ir jānodrošina, ka to mājas lapās internetā norāde par vietni, kur tiek publicēti visi 
lēmumi  par būvniecības jautājumiem, ir redzama uzreiz, jau pirmajā mājas lapas atvērumā.  

 Visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti saistībā ar būvniecības ieceri, proti, lēmums par būvatļaujas 
izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai  būvniecības ieceres publisku apspriešanu, ir jābūt 
apkopotiem vienuviet – vienā sarakstā vai vienā mājas lapas vietnē, skaidri nodalot dažādos 
lēmumu veidus; 

 Vietnē vai tabulā, kur publicēti ar būvniecības ieceri saistītie lēmumi, jāiebūvē iespēja atlasīt 
meklējamo informāciju pēc dažādiem kritērijiem (adreses, lēmuma veids, lēmuma spēkā stāšanās 
datums, utt.); 

 Ja novadā ir vairāki pagasti, ieteicams atsevišķi apkopot informāciju par būvniecības lēmumiem 
attiecībā uz katru pagastu. 

 
Par pašvaldības pienākumu publicēt informāciju par saņemtām būviecerēm 
 
Secinājumi: 
 

 Pētījuma ietvaros konstatēts, ka lielākā daļa pašvaldību savās mājas lapās internetā publicē 
informāciju par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem, taču netika gūts apliecinājums, ka 
tiek publicēti visi saņemtie būvniecības ieceres iesniegumi;  

 Tikai ļoti retos gadījumos objektīvi var konstatēt, kad tieši informācija ir tikusi padarīta publiska, 
respektīvi, norādīts informācijas publicēšanas datums pašvaldības mājas lapā internetā. 

 
Ieteikumi: 
 

 Pašvaldībām ir jāizveido sistēma, kā regulāri publicēt savās mājas lapās visus saņemtos būvniecības 
ieceres iesniegumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos publicēšanas termiņus; 

 Publicējot informāciju par saņemto būvniecības ieceres iesniegumu, jānorāda ne tikai Būvniecības 
likumā noteiktā informācija, bet jānorāda, kad tieši informācija ievietota mājas lapā (datums, gads). 
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Par pašvaldības pienākumu informēt par izdotām būvatļaujām 
 

Secinājumi: 
 

 Pētījumā konstatēts, ka gandrīz visas pašvaldības savās mājas lapās internetā publicē informāciju 
par izdotām būvatļaujām, taču tikai ļoti retos gadījumos norāda, kad (datums, gads) informācija ir 
tikusi ievietota pašvaldības mājas lapā. Šī prakse var radīt risku, ka strīdus gadījumā tiesa atjaunos 
nokavēto procesuālo termiņu, un būvatļaujas apstrīdēšana varēs notikt arī vairākus mēnešus pēc 
tam, kad tā stājusies spēkā.  

 Izvērtējot tos gadījumus, kad pašvaldība norāda informācijas publiskošanas datumu, secināts, ka 
nereti šāds ieraksts ir veidots manuāli, tādejādi pastāv risks, ka informācija var tikt papildināta vai 
grozīta, slēpjot patieso informācijas ievietošanas laiku.  

 Pašvaldības publikācijā par izsniegtām būvatļaujām pārsvarā norāda pamatinformāciju – lēmuma 
pieņemšanas datumu, numuru, spēkā stāšanās datumu, un tikai ļoti retos gadījumos papildina ar 
informāciju par būvatļaujas nosacījumu izpildes progresu.  

 Pētījumā konstatēts, ka ne visas pašvaldības publicē savā mājas lapā internetā informāciju par 
atteikumiem izsniegt būvatļauju. Nereti vietnē vai tabulā nav izveidota īpaša sadaļa šādu lēmumu 
publicēšanai, tādējādi izslēdzot iespēju sekot līdzi aktualitātēm būvniecībā;  

 Lai gan Būvniecības likumā nav ietverta šāda prasība, neviena pašvaldība nenorāda informāciju par 
to, vai izsniegtā būvatļauja ir tikusi apstrīdēta/pārsūdzēta, kas nozīmētu, ka tās darbība ir apturēta.  

 
Ieteikumi: 
 

 Pašvaldībām ir jāizveido sistēma, kā regulāri, ievērojot likumā noteiktos termiņus, savā mājas lapā 
internetā publicēt lēmumus, kas pieņemti būvatļaujas sakarā, ievērojot Būvniecības likumā 
noteiktos termiņus – trīs dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas; 

 Pašvaldībai ir jāizveido sistēma, kas ļautu objektīvi konstatēt, kad informācija mājas lapā ir ievietota, 
bez iespējas informāciju manuāli mainīt vai papildināt, tādejādi mazinot risku par nepamatota 
ierasta veikšanu;  

 Pašvaldībai ir jāveido tāda informācijas atspoguļošanas prakse, lai būtu iespējams nošķirt dažādos 
lēmumus (lēmums par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju), kā arī viegli un ērti 
saprast pieņemtā lēmuma būtību un sekas;  

 Pašvaldībai būtu ieteicams publiskot informāciju arī par tām būvatļaujām, kas tikušas apstrīdētas 
un/vai pārsūdzētas, tādejādi atspoguļojot pilnu un objektīvu ainu par notiekošiem būvniecības 
procesiem.   

 

Par pašvaldību pienākumu publicēt lēmumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu 
 

Secinājumi: 
 

 Pētījumā secināts, ka tikai neliela daļa pašvaldību savās mājas lapās publicē lēmumus par 
būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Pieļaujams, ka ne visās pašvaldībās šādi lēmumi ir tikuši 
pieņemti pēdējā gada laikā, taču pat ar meklētāja funkciju nebija iespējams atrast vietni, kur šādi 
lēmumi varētu tikt publicēti, tādējādi ir secināts, ka šādi lēmumi netiek publicēti.  

 Pētījumā konstatēs, lai gan lēmums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu ir viens no 
lēmuma veidiem, ko nosaka Būvniecības likums, pašvaldības nereti nodala šo lēmumu no citiem 
lēmumiem būvniecības sakarā, publicējot to citā mājas lapās sadaļā.  
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 Nereti lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu tiek publicēti sadaļā „Jaunumi” vai 
„Sabiedrības līdzdalība”, tādejādi būtiski apgrūtinot sabiedrības tiesības iegūt pilnu informāciju par 
notiekošajiem būvniecības procesiem un pašvaldības lēmumiem.  

 

Ieteikumi:  
 

 Pašvaldībām ir jāizveido sistēma, kā publicēt visus lēmumus, kas pieņemti būvniecības jomā, vienā 
mājas lapas vietnē vai sadaļā, tādējādi ļaujot viegli un ērti uzzināt visus pašvaldībā notiekošos 
procesus ikvienas būvniecības ieceres sakarā.  

 Lēmumi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu jāpublicē sadaļā pie citiem lēmumiem 
būvniecības jomā, nevis sadaļā „Jaunumi” vai „Sabiedrības līdzdalība”.  

 
 

 


