
VIEDOKĻI

Pēc ilgām un garām diskusi-
jām tika pieņemts un 2014.
gadā stājās spēkā jaunais 
Būvniecības likums. Mēr-
ķis jauna regulējuma iz-

strādei bija cēls – mazināt birokrātis-
kās procedūras un panākt, ka visi strī-
di par būvniecības ieceri tiek atrisināti 
jau procesa sākumā, pirms ir veiktas 
būtiskas investīcijas un faktiski uzsāk-
ti būvdarbi. Pēc būtības – nodrošināt 
ieguldījumu prognozējamību, līdz ar 
to padarīt investīciju vidi pievilcīgāku. 
Tomēr, ja paskatāmies uz būvnieku un 
pasūtītāju ikdienu, ir skaidrs, ka dzīve 
vieglāka nav kļuvusi.
Viens no galvenajiem likumdevēja mēr-
ķiem, pieņemot jauno Būvniecības liku-
mu, bija panākt, ka strīdi ar kaimiņiem 
un citām ieinteresētajām personām 
tiek atrisināti jau būvniecības procesa 
sākumā, kad tiek izdota būvatļauja, 
mazinot iespēju ar būvniecības lēmumu 
apstrīdēšanu apturēt jau notiekošus 
būvdarbus (kas, protams, izmaksu ziņā 
ir nesalīdzināmi dārgāk). 
Praksē tas ir izvērties pavisam citādi. 
Tiek apstrīdēts pilnīgi viss – būvatļau-
ja, atzīmes par projektēšanas nosacīju-
mu un būvdarbu uzsākšanas nosacīju-
mu izpildi, lēmumi par būvnieka pār-
reģistrāciju, izmaiņām būvprojektā –  
jebkādi lēmumi saistībā ar būvatļau-
ju un jebkurā procesa stadijā, dažkārt 
pat vairākus gadus pēc pašas būvat-
ļaujas izdošanas. Līdz ar apstrīdēšanas 
iesnieguma saņemšanu, neatkarīgi no 
tā pamatotības, tiek apturēti būvdar-
bi. Lēmumiem, kuri netiek reģistrēti 
būvniecības informācijas sistēmā, tiek 
piemērots gada apstrīdēšanas termiņš. 
Turklāt, ja dažādu iemeslu dēļ kavējas 
lietas ierosināšana tiesā (piemēram, 
tiek risināts subjektīvo tiesību jautā-
jums), pasūtītājs pat nav tiesīgs prasīt 
lēmuma darbības atjaunošanu. Realitā-
te – uz acīmredzami nepamatota apstrī-
dēšanas iesnieguma pamata vairāk kā 
10 mēnešu ar apturētiem būvdarbiem 
bez iespējas aizsargāt savas tiesības.
Autortiesību izpratne Latvijā vēl jopro-
jām attīstās, un šobrīd jo īpaši sāk aktu-
alizēties to ietekme uz būvniecības pro-
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Būvniecības likumam pieci gadi, 
taču investīciju neprognozējamība turpinās

cesu. Reti kurš pasūtītājs iedomājas par 
projektētāju tiesībām, piemēram, aiz-
liegt izdarīt izmaiņas būvprojektā, pat 
ja tādas nav paredzētas līgumā ar pro-
jektētāju. Nesenā tiesu prakse liecina, 
ka pasūtītājs vairs nevar atļauties būt 
pret šo jautājumu vieglprātīgs – maksa 
par to tik tiešām var būt zelta vērta. Ja 
par šiem jautājumiem nav padomāts jau 
pašā būvniecības procesa sākumā, slē-
dzot līgumu ar projektētāju, par to būs 
jādomā (un krietni vien jāpārmaksā) jau 
būvniecības procesa gaitā.
Būvniecības process nebūt nav vien-
kāršs – ikviena būve top dažādu spe-
ciālistu kopīga darba rezultātā, tādēļ jo 
grūtāk ir nošķirt, kuras personas dar-

bība ir bijusi tā, kas vainojama pie kai-
tējuma nodarīšanas. Šo jautājumu var 
detalizēti risināt līgumā, paredzot arī 
veidus, kā tiek fiksēta būvdarbu norise, 
tādējādi atvieglojot apstākļu noskaid-
rošanu jau pēc zaudējumu iestāšanās. 
Tomēr, ja tas nav darīts, tad var sākties 
zināms “riņķa dancis”, kurā katrs no 
iesaistītajiem speciālistiem norāda uz 
nākamo. Šis jautājums īpaši aktuali-
zējās Zolitūdes traģēdijas kontekstā, 
kas liek secināt, ka pašreizējam liku-
ma regulējumam trūkst nepiecieša-
mās skaidrības. Viens gan ir skaidrs –  
kamēr tiek skaidrots, kurš ir vainīgais, 
būvniecības process ir apturēts un pa-
sūtītājam par to ir jāmaksā.
Būvniecības likums nosaka obligātu 
pienākumu būvspeciālistiem iegādāties 

apdrošināšanu, lai segtu iespējamo kai-
tējumu būvniecības procesā. It kā skan 
labi – ja nu tomēr izdosies noskaidrot 
vainīgo, apdrošinātājs segs zaudēju-
mus. Tomēr, ja palasa apdrošināša-
nas polišu “smalko” druku, tad kļūst 
skaidrs, ka tik vienkārši nemaz nav. 
Nereti noteikumi ir tik pārbagāti ar da-
žādiem izņēmumiem un nosacījumiem, 
ka gadījums, kurā tomēr tiktu izmak-
sāta apdrošināšanas atlīdzība, būtu 
pielīdzināms brīnumam. Nepieciešams 
beidzot normatīvi noregulēt apdroši-
nāšanas polises segumu, lai izvairītos 
no situācijām, kad apdrošināšana tiek 
iegādāta tikai skata pēc.
Vēl viens investīcijām nedraudzīgs 
signāls ir vairāki neseni tiesas sprie-
dumi, kur būvatļaujas tiesiskums tiek 
apšaubīts tieši iestādes, ne pasūtītāja 
vai būvnieka kļūdas dēļ. Iestāde nav 
pamanījusi, ka cita, blakus esoša pro-
jekta dēļ būvniecības iecerei būtu jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums (par ko 
pasūtītājam nebija un nevarēja būt in-
formācijas). Citā lietā Augstākā tiesa 
konstatējusi, ka, tā kā pašvaldības te-
ritorijas plānojums ir diezgan vispārīgs 
(teritorijai paredzēti daudzi izmantoša-
nas veidi), būvvaldei  pirms būvatļaujas 
izdošanas (pat ja tā atbilst vienam  no 
plānā paredzētajiem izmantošanas vei-
diem) būtu bijis jāveic papildu teritori-
jas izmantošanas plānošanas darbības, 
kuru neesamība liek izdarīt secināju-
mu par būvatļaujas neatbilstību terito-
rijas plānošanas principiem. 
Potenciālais investors, izlasot ziņu par 
to, ka, pat ja viņš būs izdarījis visu pēc 
labākās sirdsapziņas, ir visai iespējams, 
ka iestādes kļūdas dēļ būvniecības pro-
cess var tikt iesaldēts uz 5 un vairāk ga-
diem, droši vien padomātu vismaz div-
reiz, pirms apsvērtu došanos uz Latviju. 
Skaidrs, ka pašreizējā tirgus situācijā 
Latvijai nepavisam nav viegli piesais-
tīt nopietnus ieguldījumus nekustamo 
īpašumu jomā un konkurēt ar kaimiņ-
valstīm. Investīciju prognozējamība un 
stabilitāte ir tas, ko meklē katrs poten-
ciālais investors. Ir jādomā, kā padarīt 
investīciju vidi pievilcīgāku, kamēr tā 
vēl kādam interesē.

“Realitāte – uz 
acīmredzami 
nepamatota 

apstrīdēšanas 
iesnieguma pamata 

vairāk kā 10 mēnešu ar 
apturētiem būvdarbiem 

bez iespējas aizsargāt 
savas tiesības.” 
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