


mēnešus pēc lēmuma darbības apturēšanas 
(1 mēnesis pašvaldības lēmuma pieņem
šanai, bet visbiežāk divi, 1 mēnesis tā pār
sūdzēšanai tiesā, 7 dienu laikā tiesa lemj 
par lietas ierosināšanu, 1 mēneša laikā tiesa 
izskata pasūtītāja lūgumu par lēmuma dar
bības atjaunošanu). Nereti šim lēmumam 
seko arī blakus sūdzība par tiesas lēmumu 
atjaunot lēmuma darbību - tātad vēl aptu
veni mēnesis klāt. Kopā praksē tas prasa 
piecus līdz sešus mēnešus. Būvniecībā tas 
ir pārāk garš laiks, lai būtu pamats runāt 
par izsvērtu risinājumu starp pasūtītāju un 
trešo personu interesēm. Tie, kas darbojas 
būvniecībā, saprot, cik var izmaksāt viena 
diena dīkstāves, it īpaši jau sāktu būvdarbu 
gadījumā. Tādēļ jautājums nav tikai for
māls un prasa līdzsvarotu risinājumu. 

Autoru ieskatā, jilatrod saprātīgs vi
dusceļš, lai situācijās, kurās likumā no
teiktie mehānismi tiek izmantoti negod
prātīgiem mērķiem, pēc iespējas mazāk 
ciestu pasūtītājs. Optimāls risinājums 
būtu noteikt, ka būvatļaujas, tajā izdarīto 
atzīmju apstrīdēšana un pārsūdzēšana ne
aptur to darbību (līdzīgi kā šobrīd noteikts 
attiecībā uz nacionālo interešu objektiem), 
tādējādi atstājot jautājumu par būvatļaujas 
vai ar to saistīto lēmumu darbības apturē� 
šanu izlemšanai ar atsevišķu tiesas lē
mumu, ja pieteicējs to lūdz. Jānorāda, ka 
šāda pieeja nebūtu nekas unikāls - arī 
citās valstīs, piemēram, Igaunijā, adminis
tratīvā akta apstrīdēšana pati par sevi au
tomātiski neaptur akta darbību. Likums to 
paredz tikai kā iespēju un tiesas tiesību, ja 
tiek konstatēts, ka tas nepieciešams sa
biedrības, adresāta vai trešo personu inte
rešu aizsardzībai. 

Kā minimums, šāda kārtība būtu attie
cināma arī uz visiem citiem būvniecības 
procesa laikā pieņemamajiem lēmumiem, 
kas piešķir tiesības pasūtītājam - līdzīgi, kā 
tas jau šobrīd ir noteikts Būvniecības li
kuma 14. panta desmitajā daļā attiecībā uz 
lēmumiem par izmaiņām būves novieto
jumā, būvapjomā un fasādes risinājumā 
(proti, ir noteikts, ka šādu lēmumu pārsū
dzēšana neaptur to darbību). Vai nebūtu 
saprātīgi pieņemt, ka būvvalde, izdodot 
būvatļauju vai pieņemot citus lēmumus 
būvniecības procesā, ir pietiekami kompe
tenta, lai jebkura lēmuma darbība nebūtu 
jāaptur automātiski un visos gadijumos, 
bet gan ar tiesas lēmumu, individuāli iz
vērtējot darbības apturēšanas nepiecieša
mību konkrētajā situācijā? 

Kā vidusceļu varētu piedāvāt noteikt, 
ka būvniecības procesā pie9emto lēmumu 

darbība tiek apturēta tikai uz laiku, kamēr 
apstrīdēšanas iesniegumu izskata augstāka 
iestāde. Ja arī augstāka iestāde nesaskata 
kļūdas būvvaldes lēmumā vai arī konstatē, 
ka strīdniekam nebija subjektīvo tiesību 
pieteikumu iesniegt, lēmuma darbība tiek 
atjaunota nekavējoties pēc augstākas ie
stādes lēmuma pieņemšanas. Ja strīdnieks 
tomēr uzstāj uz savu taisnību, viņam būtu 
jāvēršas tiesā ar pieteikumu, pašam izsakot 
atsevišķu lūgumu par attiecīgā lēmuma 
darbības apturēšanu. Tad arī tiesa indivi
duāli vērtētu lietas apstākļus un taisītu pie
mērotu lēmumu. Šāds risinājums būtu ne 
tikai samērīgāks, bet demonstrētu likum
devēja uzticību pašvaldībām un to kompe
tencei būvniecības procesa uzraudzībā. 

BŪVINSPEKTORU TIESĪBAS 

NEVIENS NAV ATCĒLIS 

Varbūt kādam, lasot iepriekš minēto, 
šķiet - nu kā tad tā, ja nu tiešām būvob
jektā neviens vairs neko nesaprot no būv
niecības un arī augstāka iestāde nepamana 
kļūdu būvniecību atļaujošajā lēmumā, bet 
pārsūdzība tiesā automātiski neapturēs 
būvdarbus, vai tiešām būs jāgaida mēnesis, 
līdz ar tiesas lēmumu tiks pārbaudīts būv
niecības procesa tiesiskums? 

Tad nu jāatgādina, ka pašvaldības būv
inspektoru tiesības neviens nav atcēlis. 
Būvniecības likums paredz plašu kompe
tenci būvinspektoram būvniecības procesa 
tiesiskuma kontrolē - sākot no pārbaužu 
veikšanas līdz būvdarbu apturēšanai. Ne
atkarīgi no būvatļaujas apstrīdēšanas pro
cesa virzības būvinspektors jebkurā laikā 
var pārbaudīt būvniecības procesa tiesis
kumu un nepieciešamības gadījumā pār
traukt vai apturēt būvdarbus. 

SECINĀJUMA VIETĀ 

Sekojot aktualitātēm nozarē, var pieņemt, 
ka šajā brīdī šī nav viskarstākā problēma 
būvniecībā kopumā. Arī likuma autori nav 
īsti vēlējušies saklausīt ik pa laikam dzir
damās balsis un balstiņas, ka īsti taisnīga 
un investoriem draudzīga esošā sistēma 
nav. Tomēr attīstītājiem praksē tā var 
izrādīties ārkārtīgi nepatīkama. Kamēr 
valsts savus būtiskos objektus no nepama
totiem strīdniekiem pasargā ar nacionālo 
interešu objekta statusa piešķiršanu, valsti 
visdrīzāk neuztrauc pārējo privāto pasūtī
tāju problēmas. Protams, Mērfija vārdiem 
runājot, nekas nekad nav tik slikti, lai ne
varētu būt vēl sliktāk. Kad kļūst pavisam 
slikti, visi aizlaižas. Atliek vien cerēt, ka 
līdz tam nenonāks. l!lJ 


