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2014.gada 13.novembrī Nr.559 
                                                                                           (prot.Nr.25,  35.§) 
 
        

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes  
2007.gada 1.marta lēmumā Nr.131 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 

pilnveidojot iestādes institucionālo sistēmu, atklāti balsojot: PAR – 13 (V.Bojarūns, 
A.Broks, J.Carevs, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, R.Joksts, J.Lāčplēsis, A.Nikolajevs, N.Petrova, 
D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 
Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 1.marta lēmumā Nr.131 

apstiprinātajā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības 
departamenta nolikumā šādus grozījumus: 

1. Izteikt nolikuma 3.1.punktu šādā redakcijā: 
„3.1. Būvniecības jomā (realizē Būvvalde): 
3.1.1. kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošu 

normatīvo aktu prasībām; 
3.1.2. sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī 

teritorijā esošajiem inženiertīkliem; 
3.1.3. informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas 

par būvi; 
3.1.4. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī 

pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu 
normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

3.1.5. izskatīt būvuzraudzības plānu; 
3.1.6.  norīkot  būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un noteikt obligāto 

būvlaukuma apmeklējuma grafiku; 
3.1.7. saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību 

normatīvo aktu prasībām, lemt par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres 
iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām; 

3.1.8. izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, 
ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli 
gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības; 
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3.1.9. pieņemt būves ekspluatācijā; 
3.1.10. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būves vai tās daļas 

lietošanas veida maiņu bez pārbūves; 
3.1.11. sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 
3.1.12. veikt citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu 

prasībām saistītas darbības; 
3.1.13. reģistrēt citu institūciju izdotās būvatļaujas; 
3.1.14. sniegt konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā; 
3.1.15. vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarboties ar 

Būvniecības valsts kontroles biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas.”; 
 
2. Svītrot nolikuma 4.1.punktu; 
 
3. Svītrot nolikuma 4.3.punktu; 
 
4. Izteikt nolikuma 4.4.punktu šādā redakcijā: 
„4.4. apturēt būvdarbus un atcelt būvatļauju, lemt par konservāciju;”; 
 
5. Aizstāt nolikuma 4.6.punktā vārdu „pārkāpumiem” ar vārdiem „un būvju 

ekspluatācijas pārkāpumiem”; 
 
6. Izteikt nolikuma 5.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.2.9.veikt būvatļauju izskatīšanu un citu Departamenta sagatavoto dokumentu 

izskatīšanu;”; 
 
7. Izteikt nolikuma 5.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„5.5.1. izskata būvniecības pieteikumus – paskaidrojuma rakstus, būvniecības 

ieceres iesniegumus un apliecinājuma kartes;”. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  J.Lāčplēsis 
 


