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Tiesību aktu vai to projektu saraksts, kas saistīti ar Zolitūdes traģēdiju un to 

seku novēršanu 

 

1. Grozījumi attiecībā uz sociālajiem pabalstiem amatpersonām 
 

Nr. Tiesību akta nosaukums  Stājās spēkā Tiesību akta mērķis 

1.1. ”Grozījumi Valsts un 

pašvaldību institūciju 

amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības 

likumā” 

1. 30.11.2013 

 

2. 01.01.2014 

1.Paredzēts izmaksāt vienreizēju prēmiju 

amatpersonām, kas piedalījās Zolitūdes 

traģēdijas seku novēršanā 

 

2. Pilnveidota veselības aprūpes sistēma 

amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm 

 

1.2. MK 2014.gda 28.oktobra 

noteikumi „Grozījumi 

Ministru kabineta 

2010.gada 21.jūnija 

noteikumos Nr.565 

„Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju 

amatpersonu un 

darbinieku sociālajām 

garantijām”” 

01.11.2014 Paredzētas izmaiņas vienreizēja pabalsta 

apmērā, kas tiek izmaksāts, ja 

amatpersonai 12 mēnešu laikā pēc 

nelaimes gadījuma Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisija noteikusi 1.grupas invaliditāti uz 

laiku, ne mazāku par vienu gadu, kuras 

cēlonis ir aktā par nelaimes gadījumu 

darbā minēts nelaimes gadījums. 

1.3. Ministru kabineta 

2014.gada 28.oktobra 

noteikumi Nr.660 

„Grozījumi Ministru 

kabineta 2010.gada 

21.jūnija noteikumos 

Nr.565 ”Noteikumi par 

valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku sociālajām 

garantijām”” 

01.11.2014 Atbilstoši grozījumiem 2014.gada 

novembrī tika veikts iepriekš izmaksāto 

pabalstu pārrēķins traģēdijā cietušajām 

VUGD amatpersonām, palielinot tos 

 

2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības kapacitātes stiprināšana 

 
Nr. Tiesību akta nosaukums Stājās spēkā Tiesību akta mērķis  

2.1. Likumprojekts „Civilās 

aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likums” 

Projekts, 

izsludināts VSS 

10.07.2014, 

iesniegts MK 

Likumprojekts nosaka tiesiskos un 

organizatoriskos civilās aizsardzības 

sistēmas darbības un katastrofu 

pārvaldīšanas principus, lai iespējami 

maksimāli nodrošinātu cilvēku, vides, 

infrastruktūras un īpašuma drošību un 
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aizsardzību. Likumprojekts arī nosaka 

civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas sistēmas subjektu 

kompetenci un rīcību katastrofu 

gadījumā. 

2.2. MK noteikumu projekts 

„Ugunsdrošības 

noteikumi” 

Projekts, 

izsludināts VSS 

27.11.2014 

Paredzētas jaunas prasības – atskanot 

ugunsgrēka trauksmes signālam, personai 

būs pienākums evakuēties no ēkas vai 

būves, kā arī – Ugunsdrošības 

instruktāžas uzskaites žurnālā būs 

jāreģistrē praktiskās nodarbības, kuras 

veiktas atbilstoši ugunsdrošības 

instrukcijas sadaļai „Rīcība ugunsgrēka 

gadījumā”. 

2.3. IeM priekšlikums EM 

iestrādāt MK noteikumu 

projektā „Ēku 

būvnoteikumi” normu. 

Attiecīgā prasība, to 

precizējot, ir iestrādāta 

Ministru kabineta 

2014.gada 2.septembra 

noteikumos Nr.529 „Ēku 

būvnoteikumi”. 

01.10.2014 Priekšlikums nosaka, ka būvdarbi, kas 

saistīti ar slodzes palielināšanu uz 

pārsegumiem vai nesošajām 

būvkonstrukcijām, kā arī pārsegumu vai 

nesošo būvkonstrukciju nestspējas 

samazināšanu, pieļaujami tikai tādā ēkā 

vai ēkas daļā, kurā būvdarbu laikā 

neatrodas būvdarbu veicējam vai 

būvētājam nepiederošas personas, kas 

neveic būvdarbus.  

 

Papildus informācija: 

1. Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā (apstiprināti ar MK 2014.gada 14.oktobra 

rīkojumu Nr.581 „Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā”). Plāns ir papildināts ar 

informāciju par ēku un būvju sabrukuma iespējamajiem cēloņiem, kā arī pasākumiem, 

atbildīgajām institūcijām un izpildes termiņiem minētā apdraudējuma pārvaldīšanai 

2. Atjaunots saraksts par privātpersonu resursiem un kontaktinformāciju, kurus 

atbilstoši MK 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.842 „Kārtība, kādā juridiskajām un 

fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot 

personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un 

kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība” prasībām varētu iesaistīt ugunsgrēku 

dzēšanā un glābšanas darbos. Saraksts izveidots organizējot sanāksmes ar komersantiem, 

kuru laikā panākta vienošanās, ka to resursi var tikt iesaistīti ugunsgrēka dzēšanas un 

glābšanas darbos atbilstoši minētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kartībai. 

Vienlaikus panākta vienošanās regulāri atjaunināt šo sarakstu. Sarakstā iekļautie resursi ir 

sadalīts pa reģioniem atbilstoši to dislokācijas vietai. Saraksts tiek uzglabāts VUGD 

Operatīvās vadības pārvaldē un Civilās aizsardzības pārvaldē. 

3. Informatīvais ziņojums "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas 

grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs" (atbalstīts 

VSS 2014.gada 6.novembrī), kas paredz 2015./2016.m.g. īstenot pilotprojektu mācību 

kursa "Cilvēkdrošība" satura aprobācijai 10 mācību iestādēs, jaunu metodisko materiālu 

izstrāde laika periodā no 2016.-2018.gadam, kā arī reģionālo semināru pedagogiem un 
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izglītojošo pasākumu vecākiem organizēšana (no 2015.-2018.gadam), veicinot skolēnu 

izpratni par rīcību bīstamās situācijās un dažādu apdraudējumu, kā arī valstī iespējamo 

katastrofu gadījumos. Sagatavotais Informatīvais ziņojums paredz ieviešanas izmaksas 

540,550 EUR, kā arī šādu ieviešanas grafiku: 

1) 2015.g. - skolēnu prasmju elektroniska diagnostika 4 vecuma grupās; Mācību 

kursa satura un programmas parauga izstrāde;  

2) 2015.-2016.g. - pedagogu profesionālās pilnveide;  

3) 2015.-2017.g. - pilotprojekts 10 izglītības iestādēs mācību satura aprobācijai. 

4) 2016.-2018.g. - mācību grāmatas elektroniskā, papīra formātā un mācību un 

metodisko materiālu izstrāde. 

5) 2018.g. – mācību kursa “Cilvēkdrošība” īstenošanas sākums. 

 

3. Darba aizsardzība 

 
Nr. Tiesību akta nosaukums Stājās spēkā Tiesību akta mērķis 

3.1. MK 2015.gada 7.aprīļa 

noteikumi Nr.167 

„Noteikumi par 

darbinieku apliecībām” 

10.04.2015 MK noteikumi nosaka tos 

komercdarbības veidus, kuros darba 

devējam ir pienākums, noslēdzot darba 

līgumu, darbiniekam izsniegt darbinieka 

apliecību, kā arī šajā darba apliecībā 

iekļaujamo informāciju 

3.2. MK 2014.gada 18.marta 

noteikumi Nr.143 „Darba 

aizsardzības prasības, 

strādājot augstumā” 

 

01.09.2014 Noteiktas precīzas un skaidras prasības 

darbam augstumā un lietojamajam 

darba aprīkojumam, tādējādi uzlabojot 

prasību ievērošanu un preventīvi 

novēršot nelaimes gadījumus 

darbavietās.  

 

Papildus informācija: 

1. Lai veicinātu darba devēju un darba ņēmēju izpratni par nelaimes gadījumu izmeklēšanu, 

ir izveidoti dažādi informatīvie un skaidrojošie materiāli, tai skaitā, bukleti, brošūras, 

informatīvās lapas, plakāti, kas atrodami Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, 

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta 

(www.osha.lv), informatīvās kampaņas “Strādā vesels” (www.stradavesels.lv) mājas 

lapās. 

2. Lai uzlabotu darba devēju sastādīto nelaimes gadījuma darbā aktu precīzu aizpildīšanu, 

Valsts darba inspekcija ir sagatavojusi informatīvu materiālu – paraugu, kā jāaizpilda 

nelaimes gadījuma akts un kāda informācija ir jānorāda konkrētos akta punktos. Minētais 

palīgmateriāls ir atrodams Valsts darba inspekcijas mājas lapā. 

3. Izmantojot tīmekļa vietni: www.latvija.lv, ar 2014.gada novembri sāka darboties Valsts 

darba inspekcijas e-pakalpojumi, no kuriem 3 ir saistīti ar nelaimes gadījuma darbā 

izmeklēšanas procesu, t.i. ikvienam ir iespēja elektroniski paziņot par darbā notikušu 

nelaimes gadījumu, darba devējam ir iespējams tiešsaistē iesniegt Valsts darba inspekcijā 

aktu par nelaimes gadījumu darbā, kā arī darba devējam ir iespēja saņemt Valsts darba 

inspekcijas sastādīto aktu par nelaimes gadījumu darbā. 

 

http://www.osha.lv/
http://www.stradavesels.lv/
http://www.latvija.lv/
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4. Veselības aprūpe 

 
 Saistībā ar Zolitūdes traģēdiju veselības aprūpes jomā nav veikti tiesību aktu grozījumi 

vai izstrādāti jauni tiesību akti. Pēc Prezidentūras tiks uzsākta izvērtēšana iespējamiem 

nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar vienotā Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību un profilakses centra darbu u.tml.  

 

 

Papildus informācija: 

1. Izmaiņas ir veiktas „Valsts  Katastrofu medicīnas plānā”, kurā ir precizēta 9.sadaļa 

„Komunikācija ārkārtas medicīniskajās un ārkārtas sabiedrības veselības situācijās”. 

Izmaiņas ir veiktas ar Veselības ministrijas 2013.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.6 „Par 

Valsts katastrofu medicīnas plāna apstiprināšanu” 

(http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/valsts_katastrofu_medicinas_plans/) 

 

5. Būvniecība 

 
 Tiesību akta nosaukums Stājās spēkā Tiesību akta mērķis 

5. „Grozījumi Būvniecības 

likumā” 

1. 01.05.2014 

 

2. 01.10.2014. 

1.Paredz Būvniecības kontroles biroja 

izveidi.  

 

2.Pilnveido būvniecības kvalitāti un 

paaugstina sabiedrības drošību būvniecības 

un būvju ekspluatācijas procesā 

Likumpakārtotie tiesību akti: 

 

Nr. MK noteikumi Izdošanas 

pamatojums 

(Būvniecības 

likums) 

Būvniecības 

likumā  paredz

ētais spēkā 

stāšanās 

termiņš 

Izskatīti 

MK/Komentāri 

 

5.1. Speciālie 

būvnoteikumi: 

   

5.1.1. Ēku būvnoteikumi 5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

1.punkts 

01.10.2014. 02.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.529 

"Latvijas Vēstnesis", 

194 (5254), 

01.10.2014. 

5.1.2. Autoceļu un ielu 

būvnoteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

2.punkts 

01.10.2014. 14.10.2014.. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.633 

 "Latvijas Vēstnesis", 

211 (5271), 

http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/valsts_katastrofu_medicinas_plans/
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=269164


5 
 

24.10.2014. 

5.1.3. Dzelzceļa būvnoteikumi 5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

3.punkts 

01.10.2014. 02.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.530 

"Latvijas Vēstnesis", 

193 (5253), 

30.09.2014. 

 

5.1.4. Elektroenerģijas 

ražošanas, pārvades un 

sadales būvju 

būvnoteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

5.punkts 

01.10.2014. 30.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.573 

"Latvijas Vēstnesis", 

194 (5254), 

01.10.2014. 

 

5.1.5. Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju 

būvnoteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

6.punkts 

01.10.2014. 16.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.550 

"Latvijas Vēstnesis", 

193 (5253), 

30.09.2014. 

5.1.6. Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes 

un citu, atsevišķi 

neklasificētu, 

inženierbūvju 

būvnoteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

7.punkts 

01.10.2014. 16.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.551. (kopā ar 1.9.) 

"Latvijas Vēstnesis", 

193 (5253), 

30.09.2014. 

5.1.7. Ar radiācijas drošību 

saistītām būvēm 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

8.punkts 

01.10.2014. VARAM gatavo 

grozījumus savā 

nolikumā 

5.1.8. Latvijas Republikas 

iekšējos jūras ūdeņu, 

teritoriālās jūras un 

ekskluzīvās 

ekonomiskās zonas 

būvju būvnoteikumi 

 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

9.punkts 

01.10.2014. 14.10.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.631 

 "Latvijas Vēstnesis", 

211 (5271), 

24.10.2014. 

5.1.9. Elektronisko sakaru 

tīklu ierīkošanas, 

būvniecības un 

uzraudzības kārtība 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 4. 

punkts 

01.10.2014. 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.501 

"Latvijas Vēstnesis", 

189 (5249), 

24.09.2014. 

5.2. Vispārējie 

būvnoteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 2.punkts un 

otrās daļas 

1.punkts 

01.10.2014 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.500 

"Latvijas Vēstnesis", 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=269168
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=269166
https://www.vestnesis.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=269032
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=269069
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191 (5251), 

26.09.2014. 

 

5.3. Noteikumi par 

būvinspektoriem 

5.panta pirmās 

daļas 5.punkts 

01.10.2014 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.499 

"Latvijas Vēstnesis", 

172 (5232), 

02.09.2014. 

5.4.  Būvspeciālistu 

kompetences 

novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 4.punkts 

01.10.2014. 07.10.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.610 

"Latvijas Vēstnesis", 

203 (5263), 

14.10.2014. 

5.5. Noteikumu projekts 

"Būvniecības 

informācijas sistēmas 

noteikumi" 

 

5.panta pirmās 

daļas 6.punkts 

01.10.2014. BIS nodaļa, 

VSS 43#25, pagarināt 

tā iesniegšanas 

termiņu līdz 

01.02.2015. 

Atbilstoši 09.04.2015. 

VSS prot.Nr.14, 23.§ 

projekta iesniegšanas 

termiņš pagarināts līdz 

01.09.2015. 

5.6.  Latvijas Būvniecības 

padomes izveidošanas 

un darbības kārtība 

5.panta pirmās 

daļas 8.punktu 

01.10.2014. 26.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.513 

"Latvijas Vēstnesis", 

174 (5234), 

04.09.2014. 

5.7. Noteikumi par 

būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu 

5.panta pirmās 

daļas 9.punkts  

01.10.2014. 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.502 

"Latvijas Vēstnesis", 

172 (5232), 

02.09.2014. 

5.8. Būvkomersantu 

reģistrācijas noteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 7.punkts 

01.10.2014. 25.02.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.116 

"Latvijas Vēstnesis", 

48 (5108), 

07.03.2014. 

5.9. Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība 

5.panta pirmās 

daļas 10.punkts 

01.10.2014. 25.03.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.156 

(sagatavoti grozījumi 

atbilstoši precizētajam 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=268551
https://www.vestnesis.lv/ta/id/269494-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi
http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2014-11-06#25
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=268600
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=268552
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=264822
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deleģe’jumam) 

"Latvijas Vēstnesis", 

62 (5122), 

27.03.2014. 

5.10. Noteikumi par Eiropas 

tehnisko novērtējumu 

5.panta pirmās 

daļas 11.punktu 

01.10.2014 25.02.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.112 

"Latvijas Vēstnesis", 

42 (5102), 

27.02.2014. 

5.11. Būvkomersantu 

klasifikācijas noteikumi 

5.panta pirmās 

daļas 12.punkts 

01.01.2016.  

5.12.  Noteikumi par 

informācijas saturu, kas 

izvietojams uz 

būvtāfeles, kas 

izvietojama zemes 

gabalā, kurā atļauta 

būvniecība 

14.panta 7.daļa 01.10.2014. Sadaļa iekļauta 

speciālos 

būvnoteikumos, 

iesniegti MK 

5.13. Būvniecības ieceres 

publiskas apspriešanas 

kārtība 

14.panta 6.2daļa 01.10.2014. 

(deleģējums tika 

dots tikai 09.07. 

2014.  likuma 

grozījumos) 

28.10.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.671 

"Latvijas Vēstnesis", 

219 (5279), 

5.14. "Būvniecības valsts 

kontroles biroja 

nolikums" 

16. panta pirmo 

daļu 

 

01.10.2014. 

 

30.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.576 

"Latvijas Vēstnesis", 

194 (5254), 

01.10.2014. 

5.15. Būvnormatīvi: 5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Saskaņā ar likuma 

pārejas noteikumu 

2.punktu: Līdz 

attiecīgos Ministru 

kabineta noteikumus 

aizvietojošo Ministru 

kabineta noteikumu 

spēkā stāšanās dienai, 

bet ne ilgāk kā līdz 

2015.gada 1.jūlijam 

piemērojami uz 

iepriekšējā 

Būvniecības likuma 

pamata izdotie 

būvnormatīvi, ciktāl 

tie nav pretrunā ar šo 

likumu 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=265254
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=264648
https://www.vestnesis.lv/ta/id/269978-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-kartiba
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=269202
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5.15.1. LBN 002-01 "Ēku 

norobežojošo 

konstrukciju 

siltumtehnika"; 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Ir pārstrādāts 

2014.gada pavasarī. 

Tiks tehniski pārizdots 

5.15.2.  LBN 003-01 

"Būvklimatoloģija"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Zaudēs spēku ar 

eirokodu ieviešanu  - 

ar 2015.gadu. 

5.15.3. LBN 005-99 

"Inženierizpētes 

noteikumi būvniecībā"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Ievietots ALS-ā 

izsludināšanai VSS 

19.03.2015. 

5.15.4. LBN 006-00 "Būtiskās 

prasības būvēm"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Jauns LBN netiks 

izdots 

5.15.5. LBN 016-11 

"Būvakustika"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.6. LBN 201-10 "Būvju 

ugunsdrošība"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.7. LBN 202-01 

"Būvprojekta saturs un 

noformēšana"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Atbilstoši 07.05.2015. 

VSS (prot.Nr.18, 

14.§) 

projekta iesniegšanas 

termiņš pagarināts līdz 

29.05.2015. 

07.05.2015. notika 

starpinstitūciju 

sanāksme 

5.15.8. LBN 203-97 "Betona 

un dzelzsbetona 

konstrukciju 

projektēšanas normas"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Zaudēs spēku ar 

eirokodu ieviešanu  - 

ar 2015.gadu. 

13.05.2015. notiks 

starpinstitūciju 

sanāksme 

5.15.9. LBN 205-97 "Mūra un 

stiegrota mūra 

konstrukciju 

projektēšanas normas"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Zaudēs spēku ar 

eirokodu ieviešanu  - 

ar 2015.gadu. 

13.05.2015. notiks 

starpinstitūciju 

sanāksme 

5.15.10. LBN 206-99 "Koka 

konstrukciju 

projektēšanas normas"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

apstiprināts ar 

Ministru kabineta 

2014.gada 

23.decembra 

noteikumiem Nr.793 

5.15.11. LBN 207-01 5.panta pirmās Ne vēlāk kā Zaudēs spēku ar 
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"Ģeotehnika. Būvju 

pamati un pamatnes"; 

 

daļas 3.punkts 01.07.2015 eirokodu ieviešanu  - 

ar 2015.gadu. 

13.05.2015. notiks 

starpinstitūciju 

sanāksme 

5.15.12. 

 
LBN 208-08 "Publiskas 

ēkas un būves"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

14.05.2015. tiks 

izsludināts VSS 

5.15.13. LBN 209-09 "Mazstāvu 

dzīvojamās mājas"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.14. LBN 211-08 

"Daudzstāvu 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamie nami"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.15. LBN 214-03 

"Ģeotehnika. Pāļu 

pamati un pamatnes"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Zaudēs spēku ar 

eirokodu ieviešanu  - 

ar 2015.gadu 

Jauns LBN netiks 

izdots.. 

5.15.16. LBN 221-98 "Ēku 

iekšējais ūdensvads un 

kanalizācija"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.17. LBN 222-99 

"Ūdensapgādes ārējie 

tīkli un būves"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

14.05.2015. tiks 

izsludināts VSS 

5.15.18. LBN 223-99 

"Kanalizācijas ārējie 

tīkli un būves"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

14.05.2015. tiks 

izsludināts VSS 

5.15.19. LBN 224-05 

"Meliorācijas sistēmas 

un hidrotehniskās 

būves"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

14.05.2015. tiks 

izsludināts VSS 

5.15.20. LBN 229 - 6 

"Hidroelektrostaciju 

hidrotehniskās būves"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Enerģētikas dep. 

5.15.21. LBN 231-03 

"Dzīvojamo un 

publisko ēku apkure un 

ventilācija"; 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 



10 
 

 

5.15.22. LBN 241-03 "Iekšējās 

gāzesvadu sistēmas un 

gāzes iekārtas"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Enerģētikas dep. 

5.15.23. LBN 242-02 "Gāzes 

sadales un lietotāju 

ārējie tīkli"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Enerģētikas dep. 

5.15.24. LBN 261-07 "Ēku 

iekšējo 

elektroinstalāciju 

izbūve"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.25. LBN 262-05 

"Elektronisko sakaru 

tīkli"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Darba grupa 

5.15.26. LBN 501-06 

"Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

 

5.15.27. LBN 305-01 

"Ģeodēziskie darbi 

būvniecībā"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Zaudēs spēku ar 

eirokodu ieviešanu  - 

ar 2015.gadu 

5.15.28. LBN 310-05 "Darbu 

veikšanas projekts"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Apstiprināts ar  

Ministru kabineta 

2014. gada  21. 

oktobra   

noteikumiem Nr.  655 

LBN 310-14 "Darbu 

veikšanas projekts" 

 

5.15.29. LBN 405-01 "Būvju 

tehniskā apsekošana". 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

Ne vēlāk kā 

01.07.2015 

Ievietots ALS-ā 

izsludināšanai VSS 

14.05.2015. 

5.15.30. LBN 204-14 "Tērauda 

konstrukciju 

projektēšanas normas"; 

 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

 apstiprināts ar 

Ministru kabineta 

2014.gada 

23.decembra 

noteikumiem Nr.794 

5.15.31. LBN 212-15 „Tērauda 

un betona kompozīto 

būvkonstrukciju 

projektēšana” 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

 13.05.2015. notiks 

starpinstitūciju 

sanāksme 
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5.15.32. LBN 213-15 

„Alumīnija 

būvkonstrukciju 

projektēšana” 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

 13.05.2015. notiks 

starpinstitūciju 

sanāksme 

5.15.33. LBN 215-15 „Seismiski 

izturīgu 

būvkonstrukciju 

projektēšana” 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

 13.05.2015. notiks 

starpinstitūciju 

sanāksme 

5.15.34. LBN 008-14 

"Inženiertīklu 

izvietojums" 

5.panta pirmās 

daļas 3.punkts 

 30.09.2014. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.574 

"Latvijas Vēstnesis", 

194 (5254), 

01.10.2014. 
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