Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamajiem pakalpojumiem, kas tiek izpildīti tādu investīciju
projektu ietvaros, kuri saņēmuši lēmumu par atbilstību prioritārajam statusam, tabulas ailē “Normatīvajā
aktā paredzētais termiņš” norādītais pakalpojuma izpildes termiņš ievērojams divas reizes īsākā laikā

Norāde uz
normatīvo
aktu, kas
regulē attiecīgā
uzdevuma
veikšanu

Normatīvajā aktā norādītais
uzdevums/pakalpojums

Iestāde/persona,
Normatīvajā aktā
kas veic
paredzētais
uzdevumu/pieņem
termiņš
lēmumu

Būvniecības likums
12. Panta ceturtās Lēmums par būvatļaujas izdošanu,
daļas 1. Punkts
atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības
ieceres publisku apspriešanu
12. Panta ceturtās Lēmums par būvniecības ieceres akceptu
daļas 2. Punkts
vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri
(ja būvdarbu veikšanai nepieciešama
apliecinājuma karte un paskaidrojuma
raksts)
12. Panta ceturtās Saskaņojums par izmaiņām būves
daļas 2.1 punkts
novietojumā, būvapjomā un fasādes
risinājumā, un būvdarbos, kā arī par
izmaiņām būvatļaujā gadījumos, kad
mainās būvatļaujas adresāts, būvdarbu
vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs.
12. Panta piektā daļa Atzīmes par projektēšanas nosacījumu
(termiņš,
kādā izpildi būvniecības informācijas sistēmā
būvniecības
izdarīšana
informācijas sistēmā
izdarāma atzīme par
projektēšanas
nosacījumu izpildi)

Viena mēneša laikā

Attiecīgā būvvalde

14 dienu laikā

Attiecīgā būvvalde

14 dienu laikā

Attiecīgā būvvalde

15 darba dienu laikā

Attiecīgā būvvalde

Ministru kabineta 2014. Gada 19. Augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
11. Punkts

16. Punkts

17. Punkts

17.1 punkts

Apsekojuma veikšana dabā un dokumenta
izdošana, kas apliecina būves neesību, ja
būvei
nav
saglabājies
neviens
konstruktīvais elements un teritorija ir
sakārtota.

10 darbdienu laikā pēc Attiecīgā būvvalde
zemes
vai
būves
īpašnieka vai, ja tāda
nav, tiesiskā valdītāja
vai
lietotāja
pieprasījuma
saņemšanas
Valsts un pašvaldību institūciju tehnisko un 20 dienu laikā pēc Attiecīgās valsts un
īpašo noteikumu izdošana atbilstoši pieprasījuma
pašvaldību institūcijas
būvniecības likuma 14.panta 1.1 daļai saņemšanas
izdošana
Inženiertīklu
īpašnieku
pieslēgšanās 20 dienu laikā pēc Attiecīgie inženiertīklu
(atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas pieprasījuma
īpašnieki
tehnisko noteikumu izdošana atbilstoši saņemšanas
būvniecības likuma 14.panta 1.1 daļai
izdošana
Būvniecības
ieceres
dokumentācijā Saprātīgā termiņā, bet ne Inženiertīklu īpašnieki
iestrādāto tehnisko noteikumu izvērtēšana ilgāk kā 30 dienu laikā vai valdītāji
atbilstoši būvniecības
likuma 14. Panta pēc būvniecības ieceres
1.2 daļai
dokumentācijas
saņemšanas

Ministru kabineta 2014. Gada 19. Augusta noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas,
būvniecības un uzraudzības kārtība"

29. Punkts

30. Punkts

31. Punkts

76. Punkts

Pieprasījums ierīkošanas ierosinātājam pēc
nepieciešamās papildu informācijas, ja nav
iesniegti
attiecīgie
šo
noteikumu 19. Un 20. Punktā
minētie
dokumenti vai ja iesniegtie dokumenti ir
nepilnīgi
Lēmuma pieņemšana par elektronisko
sakaru tīkla ierīkošanas projekta nosūtīšanu
ierīkošanas
ierosinātājam
nepilnību
novēršanai

Septiņu darbdienu laikā Valsts akciju sabiedrība
pēc elektronisko sakaru "elektroniskie sakari"
tīkla
ierīkošanas
projekta iesniegšanas

Iesniegto elektronisko sakaru tīkla
ierīkošanas projekta izskatīšana un lēmuma
akceptēt projektu vai sniegt pamatotu
atteikumu akceptēt projektu pieņemšana
Pārbaudīšana un atzinuma sniegšana
atbilstoši kompetencei par elektronisko
sakaru tīkla gatavību ekspluatācijai, tā
atbilstību akceptētajam būvprojektam un
normatīvo aktu prasībām.

Valsts akciju sabiedrība
"elektroniskie sakari"

Ja septiņu darbdienu
laikā
no
papildu
informācijas
pieprasīšanas
dienas
pieprasītā informācija
nav iesniegta
10 darbdienu laikā pēc
visu šajos noteikumos
minēto
attiecīgo
dokumentu saņemšanas
10 darbdienu laikā pēc
būvniecības ierosinātāja
rakstiska pieprasījuma
saņemšanas

Valsts akciju sabiedrība
"elektroniskie sakari"

Institūcijas,
kuras
izdevušas tehniskos vai
īpašos noteikumus

Ministru kabineta 2012. Gada 24. Aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"
79. Punkts

Topogrāfiskās informācijas pārbaudes un Nevar būt ilgāks par 10 Vietējā pašvaldība
reģistrācijas termiņa noteikšana
darbdienām
no
topogrāfiskās
informācijas
saņemšanas dienas

Teritorijas attīstības plānošanas likums
25. Panta otrā daļa

27. Panta otrā daļa

27. Panta trešā daļa

Paziņojuma par saistošo noteikumu
pieņemšanu
publicēšana
oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā
laikrakstā un ievietošana pašvaldības
mājaslapā internetā.
Informē vietējo pašvaldību par 27.panta
pirmās
daļas
kārtībā
saņemtajiem
iesniegumiem un, ja iespējams, norāda,
kādā apjomā vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu vai lokālplānojumus var īstenot
līdz dienai, kad tiks izdots ministra
rīkojums vai, ja iesniegumi nav saņemti,
informē par to vietējo pašvaldību, norādot
dienu, kad pašvaldība var uzsākt attiecīgo
saistošo noteikumu īstenošanu
Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā
iesniegto iesniegumu izvērtēšana. Ja,
izskatot iesniegumu, tiek konstatēti
teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to
daļas izstrādes procedūras pārkāpumi vai
neatbilstība normatīvo aktu prasībām,
ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos
noteikumus, informējot par to iesnieguma
iesniedzēju. Ja pārkāpumi nav konstatēti,
par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā

Divu nedēļu laikā pēc
saistošo noteikumu
apstiprināšanas

Vietējā pašvaldība

Desmit dienu laikā pēc
tam, kad beidzies šā
panta pirmajā daļā
noteiktais iesniegumu
iesniegšanas termiņš

Par teritorijas attīstības
plānošanu atbildīgā
ministrija

Mēneša laikā no dienas,
kad beidzies iesniegumu
iesniegšanas termiņš

Par teritorijas attīstības
plānošanu atbildīgā
ministrija

ministrija sniedz atbildi uz iesniegumu. Uz
iesniegumu dotā atbilde nav izskatāma
administratīvā procesa kārtībā. Par to, ka
pārkāpumi nav konstatēti, par teritorijas
attīstības plānošanu atbildīgā ministrija
informē arī vietējo pašvaldību un
vienlaikus nosaka dienu, kad var uzsākt
attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.

Ministru kabineta 2014. Gada 14. Oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem"
58. Punkts

Šo noteikumu 56.1. Apakšpunktā minēto
plānošanas
dokumentu
izstrādei
nepieciešamos ģeotelpiskos un teksta datus
un šo noteikumu 56.2. Apakšpunktā minēto
nosacījumu sniegšana

59. Punkts

Atzinuma par plānošanas
redakciju sniegšana

119. Punkts

Lēmuma pieņemšana par detālplānojuma
projekta apstiprināšanu un vispārīgā
administratīvā akta izdošanu, kuram
pievienots administratīvais līgums par
detālplānojuma īstenošanu;
Par detālplānojuma projekta pilnveidošanu
vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot
lēmuma pamatojumu;
Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu,
norādot lēmuma pamatojumu

dokumentu

Pēc iespējas īsākā laika
periodā, bet ne vēlāk kā
četru nedēļu laikā no
paziņojuma
par
plānošanas dokumenta
izstrādes
uzsākšanu
saņemšanas dienas vai
normatīvajos aktos par
ģeotelpisko informāciju
noteiktajā
kārtībā
iesniegtā pieprasījuma
saņemšanas dienas
Divu nedēļu laikā no
dienas, kad sistēmā
publicēts
paziņojums
par
nepieciešamību
sniegt
atzinumu.
Institūcija var informēt
pašvaldību par atzinuma
sniegšanas
termiņa
pagarināšanu
līdz
četrām nedēļām
Četru nedēļu laikā pēc šo
noteikumu 118. Punktā
minēto
dokumentu
saņemšanas

Valsts un pašvaldību
institūcijas,
kā
arī
plānošanas reģioni

Institūcijas

Pašvaldība

Ministru kabineta 2013. Gada 16. Jūlija noteikumi Nr. 402 "Noteikumi par plānošanas reģionu
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
16. Punkts

20. Punkts

Lēmumu, kas saistīti ar ilgtspējīgas 14 dienu laikā
attīstības
stratēģijas
vai
attīstības
programmas izstrādi, izziņošana citos
sabiedrībai pieejamos veidos (piemēram,
publicējot
paziņojumu
reģionālajā
laikrakstā, kā arī izliekot redzamā vietā
plānošanas reģiona administrācijas ēkā).
Atzinuma sniegšana par pilnveidotā 30 darbdienu laikā
projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām

Plānošanas reģions

Ministrija, kas atbildīga
par teritorijas attīstības
plānošanu

un augstāka līmeņa teritorijas plānošanas
dokumentiem

Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
6.1 panta pirmā daļa

6.1 panta otrā daļa

Ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšana
un lēmuma pieņemšana par paredzētās
darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
piemērošanu vai nepiemērošanu
Lēmuma par paredzētās darbības ietekmes
uz vidi novērtējumu pieņemšana
Ietekmes
novērtējuma
programmas
izsniegšana

Mēneša
laikā
no Valsts vides dienests
iesnieguma saņemšanas

Mēneša
laikā
no
iesnieguma saņemšanas
6.1 panta trešā daļa
30 dienu laikā pēc
pieprasījuma
saņemšanas.
Ja
kompetentajai
institūcijai nepieciešama
informācija
no
ierosinātāja, tā pagarina
programmas
izsniegšanas termiņu par
laikposmu,
kādā
ierosinātājs
sniedzis
informāciju.
1
6. panta ceturtā daļa Atzinuma sniegšana par ziņojumu
60 dienu laikā pēc
ziņojuma saņemšanas.
Ja kompetentā institūcija
saskaņā
ar
šā
likuma 20.panta otro
daļu
pieprasa
informāciju
no
ierosinātāja,
termiņš
atzinuma sniegšanai tiek
pagarināts
par
laikposmu,
kādā
ierosinātājs
sniedzis
informāciju.
Ja
nepieciešams,
kompetentā institūcija
atbilstoši Administratīvā
procesa
likumā noteiktajam var
pagarināt
atzinuma
sniegšanas termiņu, bet
ne vairāk kā par vienu
mēnesi.
6.1 panta piektā daļa Atzinuma sniegšana, ja paredzētās darbības 45 dienu laikā pēc
veikšanai saskaņā ar likumu “Par īpaši Eiropas
Komisijas
aizsargājamām
dabas
teritorijām” atzinuma saņemšanas
nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas
atzinumu
6.1 panta sestā daļa
Lēmuma pieņemšana par paredzētās 60 dienu laikā pēc šā
darbības akceptu
likuma 22.panta pirmajā
daļā minēto ierosinātāja
dokumentu saņemšanas.

Vides
pārraudzības
valsts birojs
Vides
pārraudzības
valsts birojs

Vides
pārraudzības
valsts birojs

Vides
pārraudzības
valsts birojs

Attiecīgā
valsts
institūcija, pašvaldība
vai cita likumā noteiktā
institūcija

14. Panta otrā daļa

Paredzētās darbības īstenošanas iespējas 15 dienu laikā pēc Pašvaldība
izvērtēšana pašvaldības teritorijā un ierosinātāja rakstveida
viedokļa nosūtīšana par paredzētās darbības iesnieguma saņemšanas
atbilstību šīs pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem

Imigrācijas likums
15. Pants

33. Panta pirmā daļa

Lēmuma par ilgtermiņa vīzas izsniegšanu 15 dienu laikā pēc visu
pieņemšana
Ministru
kabineta
noteikto
dokumentu
iesniegšanas.
Ja
ilgtermiņa
vīzas
izsniegšanai
nepieciešama papildu
informācija
vai
pārbaude,
lēmumu
pieņem 60 dienu laikā.
Izskatīšana un atbildes sniegšana pēc visu 1) par termiņuzturēšanās
uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai atļauju — 30 dienu
reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu laikā;
saņemšanas
2)
par
Eiropas
Savienības zilās kartes
pieprasīšanu saskaņā ar
šā
likuma 23. Panta
pirmās daļas 6. Punktu
vai termiņuzturēšanās
atļaujas
pieprasīšanu
Eiropas Savienības zilās
kartes turētāja ģimenes
loceklim saskaņā ar šā
likuma 23. Panta ceturto
daļu — 10 darbdienu
laikā;
3) Par termiņuzturēšanās
atļauju, kas pieprasīta
saskaņā
ar
šā
likuma 23.panta pirmās
daļas 28., 29., 30. Vai
31.punktu, ja to pieprasa
ārzemnieks, kurš ir tādas
valsts pilsonis, kuras
pilsoņiem,
izsniedzot
uzturēšanās atļauju, tiek
veikta papildu pārbaude,
vai
kuram
ārvalstī
piešķirts bezvalstnieka
vai bēgļa statuss, kā arī
gadījumā, ja uzturēšanās
atļauju pieprasa attiecīgā
ārzemnieka
laulātais,
nepilngadīgie
(arī
aizbildnībā esošie) bērni
un aizgādnībā esošās
personas, — 90 dienu
laikā;

Attiecīgais konsulārais
departaments

Pilsonības
migrācijas
pārvalde

un
lietu

33.panta 1.2 daļa

Uzturēšanās atļaujas sagatavošana

4)
par
pastāvīgās
uzturēšanās atļauju —
30 dienu laikā;
5)
par
uzturēšanās
atļaujas reģistrēšanu —
30 dienu laikā;
10 darbdienu laikā pēc Pilsonības
tam,
kad
pieņemts migrācijas
lēmums par uzturēšanās pārvalde
tiesību piešķiršanu.

un
lietu

Enerģētikas likums
42. panta trešā Atļaujas tiešās līnijas ierīkošanai 30 dienu laikā pēc visu Sabiedrisko
daļa
izsniegšana vai atteikuma atļaujas regulatora
pieprasīto pakalpojumu
izsniegšanai izdošana
dokumentu saņemšanas
regulēšanas komisija
2

Elektroenerģijas tirgus likums
26. Panta trešā Atļaujas tiešās līnijas pieslēguma
daļa
ierīkošanai izsniegšana vai atteikums
izsniegt atļauju
26.1 panta sestā Pieņēmums par elektroenerģijas ražotāja
daļa
reģistrāciju

30 dienu laikā pēc visu
regulatora noteikto dokumentu
saņemšanas
Ja regulators mēneša laikā no
reģistrācijas
paziņojuma
saņemšanas
dienas
nav
rakstveidā
informējis
reģistrācijas
paziņojuma
iesniedzēju par atteikumu to
reģistrēt

Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisija
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisija

Ministru kabineta 2012. Gada 10. Aprīļa noteikumi Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi"
7. Punkts

9. Punkts

Pēc iesnieguma un tam pievienoto 10 darbdienu laikā
dokumentu saņemšanas vai pēc būves vai
telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas
darbu pabeigšanas, vai informācijas
saņemšanas
no
Valsts
vienotās
datorizētās zemesgrāmatas turētāja
reģistrē kadastra objektu vai aktualizē
kadastra datus, vai pieņem lēmumu par
kadastra objekta reģistrācijas vai
kadastra datu aktualizācijas atteikumu
(izņemot
šo
noteikumu 8. Un 9.punktā minētos
gadījumus)
Reģistrē kadastra objektu vai aktualizē 15 darbdienu laikā
kadastra datus, vai pieņem lēmumu par
kadastra objekta reģistrācijas vai
kadastra datu aktualizācijas atteikumu, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.1. Iesniegti zemes kadastrālās
uzmērīšanas dokumenti par vairāk
nekā 10 zemes vienībām vai
zemes vienību daļām;
9.2.
Iesniegtajos
zemes
kadastrālās
uzmērīšanas
dokumentos kadastra objektu
kopējā platība pārsniedz 200 ha;

Valsts zemes dienesta
teritoriālā struktūrvienība

Valsts zemes dienesta
teritoriālā struktūrvienība

9.3. Kadastra objekts ir ar
sarežģītu
konfigurāciju,
kur
nostiprināto robežpunktu skaits
pārsniedz 35;
9.4. Pamatojoties uz vietējās
pašvaldības vai valsts institūcijas
iesniegto
dokumentu,
ir
jāaktualizē dati vairāk nekā par 10
kadastra objektiem.

Ministru kabineta 2012. Gada 10. Janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas
noteikumi"
9. Punkts

Būves kadastrālo uzmērīšanu izpilda Līdz 22 darbdienām vai Valsts zemes dienests
rakstiski
ar
ierosinātāju
šādos termiņos:
vienojoties par ilgāku izpildes
termiņu, kadastrāli uzmērot:
9.1.1. Ēku ar kopējo
būvtilpumu, lielāku
par 5000 m3;
9.1.2. Inženierbūvi;
Līdz 15 darbdienām:
9.2.1.
Kadastrāli
uzmērot ēku ar
kopējo būvtilpumu
līdz 5000 m3, valsts
noslēpuma statusam
atbilstošu ēku un
telpu grupu;
9.2.2. Aktualizējot
ēkas
nolietojuma
procentu;
Līdz 10 darbdienām – veicot
pārējās būves kadastrālās
uzmērīšanas darbības bez
apsekošanas apvidū;
Normatīvajā aktā par kadastra
objekta reģistrāciju un kadastra
datu aktualizāciju noteiktajā
termiņā
–
veicot
šo
noteikumu 132.punktā minētās
atsevišķās būves kadastrālās
uzmērīšanas darbības.

Ministru kabineta 2006. Gada 20. Jūnija noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
35. Punkts

Nosaka vai maina lietošanas mērķi vai 15 dienu laikā pēc pieteikuma Vietējā pašvaldība
sagatavo pamatotu atteikumu.
un
visu
nepieciešamo
dokumentu par lietošanas
mērķa noteikšanu vai maiņu
saņemšanas

Aizsargjoslu likums
42. Panta pirmā
(1) Aizsargjoslās gar autoceļiem un Atbilde
uz
saskaņojuma Autoceļa īpašnieks
daļa
dzelzceļiem
papildus
šā pieprasījumu sniedzama divu
likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti nedēļu laikā no saskaņojuma
šādi aprobežojumi:

1) lai nodrošinātu autoceļa pieprasījuma
pārredzamību
un dienas
transportlīdzekļu
satiksmes
drošību,
aizsargjoslās
gar
autoceļiem aizliegts:
B) ceļu zemes nodalījuma
joslā ieaudzēt mežu, kā arī
izvietot
kokmateriālu
krautuves, ja nav saņemts
autoceļa īpašnieka rakstveida
saskaņojums
kokmateriālu
izvietošanai.
Atbilde
uz
saskaņojuma
pieprasījumu
sniedzama divu nedēļu laikā
no saskaņojuma pieprasījuma
iesniegšanas dienas

iesniegšanas
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Atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu
par elektronisko sakaru tīkla gatavību
ekspluatācijai vai atzinumu par iekšējo
elektronisko sakaru tīkla gatavību
ekspluatācijai.

10 darbdienu
laikā
pēc Inženiertīklu īpašnieks
būvniecības
ierosinātāja vai, ja tāda nav, –
pieprasījuma saņemšanas par tiesiskais valdītājs
atzinuma sniegšanu

Enerģētikas likums
15. Panta piektā Informāciju par sistēmas pieeju un šādu
informāciju
sniedz Dabasgāzes
pārvades,
daļa
lietošanu sniedz
rakstveidā 30 dienu laikā.
sadales un uzglabāšanas,
kā
arī
sašķidrinātās
dabasgāzes
sistēmas
operators, kurš ir saņēmis
pieprasījumu no sistēmas
lietotājiem
vai
pretendentiem
sniegt
informāciju par sistēmas
pieeju un lietošanu

Administratīvā procesa likums
64. Panta otrā Lēmuma par administratīvā akta Ja objektīvu iemeslu dēļ šā
daļa
izdošanu
pieņemšanas
termiņa panta pirmajā daļā noteikto
pagarināšana
termiņu nav iespējams ievērot,
iestāde to var pagarināt uz
laiku, ne ilgāku par četriem
mēnešiem no iesnieguma
saņemšanas dienas, par to
paziņojot iesniedzējam. Ja
nepieciešama ilgstoša faktu
konstatācija,
administratīvā
akta izdošanas termiņu ar
motivētu lēmumu, par to
paziņojot iesniedzējam, var
pagarināt līdz gadam tā
iestāde, kurā administratīvo
aktu var apstrīdēt, bet, ja šādas
augstākas iestādes nav vai tā ir
Ministru kabinets, lēmumu
pieņem tās iestādes vadītājs,

kura izdod administratīvo aktu.
Lēmumu
par
termiņa
pagarināšanu var apstrīdēt un
pārsūdzēt. Tiesa
sūdzību
izskata rakstveida procesā.

