
 

 
 

Kopsavilkums 

Lai arī būvniecības norise kopš traģēdijas, raugoties no likuma viedokļa, piedzīvojusi būtiskas 

izmaiņas, tomēr, Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumu īstenošana praksē 

nenotiek pietiekami mērķtiecīgi, lai sasniegtu gan noteiktam klientam, gan sabiedrībai labāko 

mērķi.   

No sabiedrības drošības viedokļa redzamākais paveiktais saistīts ar publisku ēku būvniecības 

un ekspluatācijas efektīvāku kontroli, ko veic izveidotais Būvniecības valsts kontroles birojs. 

Arī būvniecībā nodarbināto atbildīgo speciālistu (projektētāju, būvdarbu veicēju, būvuzraugu 

un ekspertu) darbības uzraudzībai un darba kvalitātes kontrolei būtiski pilnveidota 

likumdošana. Nozīmīgs solis procesu caurspīdīguma un efektīvas uzraudzības sistēmas 

ieviešanai dzīvē ir Būvniecības informācijas sistēma (BIS). Tomēr darbs pie uzlabojumiem tajā 

turpināms. 

Vēl pirms nepieciešamo atļauju saņemšanas būvniecības pasūtītājam ir detalizēti jāzina savas 

vajadzības būvniecības ieceres realizācijai. Taču ne vienmēr ir iespējams apzināt visu 

nepieciešamo kvalitatīvas ieceres sagatavošanai, tāpēc obligāta principa „Konsultē vispirms” 

ieviešana pirms būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanas sekmētu dokumentu 

atbilstošu izstrādi un novērstu šķēršļus un kavējumus ieceres tālākai veiksmīgai realizācijai. 

Būtiski arī, lai visi būvniecībā iesaistītie - gan iestādes, gan speciālisti - savu darbu plānotu, 

īstenotu un kontrolētu, piemērojot vienādus noteikumus. Ne tikai vienā projektā, bet, 

plašāk, visā nozarē. Piemēram, domājot par secību, kādā veicami plānotie darbi, 

tehnoloģijām, kādas piemērojamas, tos veicot vai novērtējot paveiktā apjomu. Lēmumu 

pieņemšanai un uzraudzībai  jātiek piemērotai vienādi visā valsts teritorijā. Tādēļ ir svarīgi 

izstrādāt un nodrošināt, ka praksē tiek ievēroti un vienādi izprasti standarti projektēšanā, 

būvniecības procesu vadīšanā, uzraudzībā un ekspertīzē, bet iestādēs visā valsts teritorijā, kas 

pieņem lēmumus, ir vienotas prasības, izpratne un rīcība līdzīgās situācijās. 

Atbalstu var sniegt arī mērķtiecīga elektroniskās Būvniecības informācijas sistēmas 

izmantošana. Tajā jābūt apkopotām un sabiedrībai pieejamām ziņām par būvspeciālista 

patstāvīgo praksi jeb darba gaitu, tai skaitā par pārkāpumiem. Atbildīgās iestādes to var 

izmantot, lai savlaicīgi plānotu un veiktu izlases pārbaudes, piemēram, analizējot noteiktu 

pārkāpumu un tādejādi mudinot strādāt atbildīgi.  

BIS šobrīd nesniedz pienācīgu informāciju, lai būvniecības kontroles darbā iesaistītu arī 

plašāku sabiedrību. Piemēram, domājot par nozares organizāciju ziņā nodotu paškontroles 
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rīku īstenošanu. Šeit sabiedrības iesaiste var būt izšķiroša, lai izskaustu nepieredzējušu, 

neatbilstoši strādājošu speciālistu darbu. 

Joprojām aktuāls ir jautājums par ģenerāluzņēmēja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju 

sadarbību. Lai arī darba veikšanai būtiskie noteikumi ir obligāti jāiekļauj līgumā starp 

pasūtītāju un ģenerāluzņēmēju, kas atbildīgs par to, lai pasūtītāja mērķis tiek sasniegts. 

Tomēr šis pienākums nav attiecināms uz brīdi, kad jau pavisam konkrēts uzdevums nodots 

apakšuzņēmējam. Tas nozīmē, ka arī apakšuzņēmēja darbs var atšķirties no tā, ko 

uzņēmies ģenerāluzņēmējs gan attiecībā uz veicamo darbu, gan soda sankcijām vai 

termiņiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta 
programmas ietvaros. 
NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 

www.sif.lv 
www.eeagrants.org 
www.eeagrants.lv 
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Ievads 

2014.  gada 11. novembrī 12. Saeima izveidoja Parlamentārās izmeklēšanas komisiju (turpmāk 

tekstā Komisija) par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.  gada 21. novembrī Zolitūdē 

notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts 

pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, 

kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā.  

Domnīca PROVIDUS sekojusi līdzi atbildīgo iestāžu paveiktajam attiecībā uz Komisijas 

ziņojumā izteiktajiem secinājumiem un ierosinājumiem, un to pasākumu ieviešanu, kurus 

Ministru kabinets uzdevis atbildīgajām ministrijām, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju 

atkārtošanos.  PROVIDUS analizējusi arī atsevišķus citus, domnīcas ieskatā nozīmīgākus, 

būvniecības normatīvo aktu grozījumus laika periodā no 2014.  gada oktobra līdz 2017.  gada 

oktobrim.  Kopumā secināms, ka darbs pie Komisijas identificēto problēmu novēršanas 

turpināms.  Četru gadu laikā paveiktais tikai daļēji uzlabojis būvniecības vidi.  Šajā laika posmā 

būvniecību regulējošie normatīvie akti vairākkārt papildināti radot nosacījumus, lai nepieļautu 

līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, taču vienlaikus pieņemtas arī tādas normas, kas samazina 

prasības atsevišķu grupu būvju būvniecībai, kā arī pieļauj atkāpes no vairāku būvei izvirzīto 

būtisko prasību (Būvniecības likuma 9. pants) ievērošanas būvniecības procesā, un atļauj veikt 

būtiskas izmaiņas būvniecības iecerē pēc būvatļaujas izdošanas.  Šo grozījumi ietekme uz 

sabierības drošību būs novērtējama tikai 2018.  un turpmākajos gados.  

Būtiskākās normatīvo aktu izmaiņas 

Būvniecības procesā iesaistīto personu atbildība 

Būvniecībā iesaistīto personu atbildība noteikta Būvniecības likumā un Vispārīgajos 

būvnoteikumos.  Pirmie grozījumi Vispārīgajos būvnoteikumos par būvniecības procesā 

iesaistīto personu atbildību veikti 2015.  gada 22. decembrī.  Noregulēts jautājums par 

atbildību gadījumos, kad būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir noslēdzis pakalpojuma 

līgumus par būvprojekta izstrādāšanu, būvprojekta (būves) ekspertīzi, būvuzraudzību, 

autoruzraudzību vai būvdarbu veikšanu ar juridisko personu.  Juridiskās personas valdes 

loceklis, kas paraksta līgumu juridiskās personas vārdā ne vienmēr ir būvniecības speciālists, 

līdz ar to šī persona nevar uzņemties atbildību par būvniecības risinājumiem.  Iepriekš minētie 

grozījumi paredz, ka šādos gadījumos, būvniecības dokumentāciju nolīgtās juridiskās personas 

vārdā paraksta attiecīgais būvspeciālists atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktiem 

pienākumiem un tiesībām.  Juridiskā persona atbild par būvspeciālista sniegto vērtējumu 

(Vispārīgo būvnoteikumu 12. 1punkts).  

Būvniecības procedūru vienkāršošana 

Ar 2017.  gada 24. janvāra grozījumiem Ministru kabineta 2014.  gada 2. septembra 

noteikumos Nr.  529 „Ēku būvnoteikumi” atvieglota atsevišķu procesu veikšanai ēkās, 
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piemēram, noteiktos gadījumos bez dokumentācijas turpmāk varēs mainīt ārdurvis līdzīgi kā 

to var veikt ar logiem, kā arī atjaunot ārējās kāpnes, lieveņus un ārējo jumtūdeņu 

novadsistēmu.  Būvniecības ieceres dokumenti nebūs nepieciešami pirmās un otrās grupas 

vienstāva sezonas ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, paviljons) ārpus 

publiskās ārtelpas jaunai būvniecībai, novietošanai un nojaukšanai, kā arī pirmās grupas ēkai 

vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības 

nedzīvojamai ēkai ārpus pilsētām un ciemiem jumta ieseguma maiņai.  Precizēts otrās un 

trešās grupas ēkas būvprojekta sastāvs - inženierrisinājumu daļā esošā būvkonstrukciju daļa, 

novēršot praksē konstatētās interpretācijas par šo daļu izstrādātāja kompetenci atbilstoši 

Būvniecības likuma 13. pantam.  

Lai būvvalde varētu izvērtēt plānoto būvniecības ieceres ēkas vai telpu grupas atjaunošanas, 

vienkāršotas atjaunošanas, pārbūves, lietošanas veida maiņas bez pārbūves gadījumā, 

atbilstību aktuālajiem Prasības nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

reģistrētajiem datiem grafiskajiem plāniem, ir papildinātas ar prasību būvvaldē papildus 

iesniegt aktuālus ēkas vai telpu grupas kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotos grafiskos plānus 

(stāva plāns, telpu grupas plāns) līdz brīdim, kad Būvniecības informācijas sistēmā tiek 

nodrošināta attiecīgā informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas.  

2014. gada 16. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.  551 “Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” aizstāti ar 

2017. gada 9. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.  253 „Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi”.  Tajos noteikti atsevišķi pasākumi procedūru un izmaksu samazināšanai.  Tā 

piemēram, lai mazinātu izmaksas attiecībā uz atļaujām, kas nepieciešamas, sezonāla rakstura 

komercdarbības uzsākšanai kādā vietā vai saskaņotu publisku pasākumu, noteikumos ir 

noteikts, ka gadījumā, ja saņemt atļauja publiska pasākuma vai ielu tirdzniecībai – nav 

nepieciešama papildus atļauja no būvvaldes, lai novietotu pirmās vai otrās grupas 

inženierbūvi, kura nepieciešama publiskajam pasākuma vai ielu tirdzniecības nodrošināšanai.  

Ciktāl tas attiecas uz pirmās grupas inženierbūvēm - žogs un atsevišķi labiekārtojuma 

elementi, ievērojot šo būvju raksturu un sarežģītības pakāpi, kā arī, lai mazinātu izmaksas, it 

sevišķi ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014.  gada 2. septembra noteikumi 

Nr.  529 “Ēku būvnoteikumi” 12. punktam, būvniecības ierosinātājs var pats izstrādāt 

būvniecības ieceres dokumentāciju noteikta veida būvdarbiem, ir noteikts, ka attiecībā uz 

iepriekš minētajām inženierbūvēm būvniecības ierosinātājs var pats izstrādāt būvniecības 

ieceres dokumentāciju (noteikumu projekta 9. punkts).   

Lai nodrošinātu glābšanas dienestu vajadzībām un sabiedrībai kopumā aktuālu informāciju 

par inženierbūvi raksturojošajiem datiem, kā arī veicinātu šo datu reģistrāciju vai aktualizāciju 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā to paredz Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likums, noteikumu projekts papildināts ar pienākumu otrās un trešās grupas 
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inženierbūves īpašniekam reģistrēt vai aktualizēt inženierbūves datus.  Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā1.  

Grozījumi Būvniecības likumā, kas pieņemti 2017.  gada 22. jūnijā, atceļ ierobežojumus 

būtiskām būvniecības ieceres izmaiņām projektēšanas un būvdarbu laikā t. i.  pēc būvatļaujas 

izdošanas.  Saskaņā ar anotācijā norādīto, spēkā esošajā likumā (redakcija, kas bija spēkā līdz 

2017.  gada 22. jūnijam) ir ierobežojumi gan būvprojekta izstrādes gaitā, gan būvdarbu gaitā 

veikt izmaiņas būves lietošanas veidā, bet izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves 

novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, pastāvot noteiktiem nosacījumiem.  Šie nosacījumi, 

lai arī ir vērsti uz trešo personu interešu aizsardzību, tomēr ne visos gadījumos pietiekami 

līdzsvaro būvniecības ierosinātāja un trešās personas intereses2.  Tiek noteikts arī, ka par 

lēmumu, kas pieņemts, izskatot lūgumu atļaut veikt izmaiņas būvprojektā minimālajā sastāvā 

vai būvprojektā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai pašvaldības noteikta institūcija 

vai amatpersona paziņo sabiedrībai, publicējot paziņojumu attiecīgās institūcijas mājaslapā 

internetā un būvniecības informācijas sistēmā triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas.  Ar 2017.  gada 22. jūnija grozījumiem Būvniecības likumā noteikts, ka vienīgās 

izmaiņas, kuras ir aizliegtas, ir izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā.  Citas izmaiņas ir 

atļautas, tai skaitā ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai 

būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās 

grupas palīgēkas būvdarbus.  Ieviesta jauna kārtība attiecībā uz alternatīviem tehniskiem 

risinājumiem un atkāpēm no ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasībām – proti tiek 

pieļautas atkāpes no akustikas (aizsardzība pret trokšņiem), ilgtspējīgas dabas resursu 

izmantošanas, lietošanas drošības un energoefektivitātes jomā.  Šādi alternatīvie tehniskie 

risinājumi un atkāpes noteiktos gadījumos nav jāsaskaņo ar atbildīgajām institūcijām.  Atkāpes 

pamato būvspeciālists, un tā atzinums tiek pievienots būvniecības dokumentiem.  

Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana 

2016.  gada 23. novembrī pieņemti grozījumi Būvniecības likumā, kas uzdod Ministru 

kabinetam līdz 2018.  gada 1. janvārim izdot noteikumus, kuros nosaka publisko būvdarbu 

līgumā un publisko pakalpojumu līgumā par projektēšanu, projekta ekspertīzi un 

būvuzraudzības veikšanu obligāti ietveramos nosacījumus un to saturu, kā arī Ekonomikas 

ministrijas (turpmāk – EM) izveidoto un uzturēto Būvniecības informācijas sistēmu nodod 

Būvniecības kontroles birojam uzturēšanai un pilnveidošanai.  Tāpat minētajos grozījumos 

noteikts, ka ne vēlāk kā 2018.  gada 1. janvārī būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes 

funkcijas, nodrošina lēmumu pieņemšanu un atzīmju izdarīšanu, kā arī ieceres īstenošanai 

nepieciešamās tehniskās dokumentācijas saskaņošanu būvniecības informācijas sistēmā 

gadījumos, kad persona, aizpildot speciālas tiešsaistes formas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv, 

                                                           
1 Ministru kabineta noteikumu projekta „Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija).  
2 Likumprojekta “ Grozījumi Būvniecības likumā” anotācija http://titania. saeima. lv/LIVS12/SaeimaLIVS12. 

nsf/0/A042BE1165D4A31FC225812400396F0A?OpenDocument  

http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/A042BE1165D4A31FC225812400396F0A?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/A042BE1165D4A31FC225812400396F0A?OpenDocument
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elektroniski iesniedz būvniecības ieceres dokumentus.  Iesniedzot elektroniski būvniecības 

ieceres dokumentus, persona būvniecības informācijas sistēmā saņem valsts un pašvaldību 

institūciju un ārējo inženiertīklu īpašnieku vai tiesisko valdītāju tehniskos vai īpašos 

noteikumus, kā arī saskaņo būvprojekta risinājumus un tā izmaiņas.  

2016.  gada 13.  decembrī pieņemti grozījumi 2014.  gada 7. oktobra Ministru kabineta 

noteikumos Nr.  610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi” attiecībā uz Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšanu.  Lai 

Ekonomikas ministrija varētu savlaicīgi plānot politikas attīstību būvniecības nozarē un 

mājokļu jomā, kā arī savlaicīgi izstrādāt nepieciešamos būvniecības nozari un mājokļu jomu 

reglamentējošos tiesību aktus un attīstības plānošanas dokumentu projektus, nepieciešams 

veikt izmaiņas atsevišķu funkciju sadalījumā.  Ekonomikas ministrijas cilvēkresursu kapacitāti 

nepieciešams primāri koncentrēt nozares politikas izstrādei un būtisko izaicinājumu 

atrisināšanai, tādēļ Būvniecības valsts kontroles birojam nekavējoties jānodod Būvniecības 

informācijas sistēmas pārziņa un turētāja funkcijas, tajā skaitā būvspeciālistu reģistra 

publiskas pieejamības nodrošināšanu3.  

Būvspeciālistu kompetence un uzraudzība 

Veikti vairāki grozījumi 2014.  gada 7. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.  610 

“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.  

Būtisks ir būvekspertīzes regulējums, kas pieņemts ar 2016.  gada 12. janvāra grozījumiem 

2014.  gada 7. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.  610 “Būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.  Tiek paredzēts, ka 

būvekspertīzes sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra apturama vai anulējama, ja 

būvspeciālistam apturēts vai anulēts arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts attiecīgajā 

darbības sfērā, ņemot vērā, ka būvekspertīzes sertifikāta iegūšanas nosacījums ir spēkā esošs 

arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts.  Būtiski ir norādīt, ka Būvniecības likumā 

ekspertīze noteikta kā patstāvīga specialitāte, kurā persona ir tiesīga darboties.  Tomēr 

Ministru kabineta noteikumos iekļautais regulējums paredz, ka sertifikāts būvprojektu 

ekspertīzē vai būvekspertīzē ir spēkā tikai gadījumā, ja personai ir vienlaikus spēkā esošs 

sertifikāts, attiecīgi projektēšanā vai būvdarbu vadīšanā/būvuzraudzībā.  Ar šādu nosacījumu 

būvekspertīze no pastāvīgas specialitātes tiek padarīta par pakārtotu, citai personas darbībai 

– projektēšanai vai būvdarbu vadīšanai/būvuzraudzībai.  Šādā gadījumā pastāv risks, ka 

ekspertīzes veicējs nebūs pilnīgi neatkarīgs speciālists, jo ar normatīvo aktu tam uzlikts par 

                                                           

3 Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014.  gada 7.  oktobra noteikumos 

Nr.  610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācijā) .  

https://likumi.lv/ta/id/269494-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi
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pienākumu savienot pastāvīgo praksi darbu veikšanā ar šo pašu darbību uzraudzību un 

novērtēšanu.   

Ar grozījumiem 2014.  gada 7. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.  610 “Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” noteikts, ka 

gadījumos kad kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot saņemto sūdzību vai informāciju 

par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, uzskata par 

nepieciešamu izteikt brīdinājumu, informācija par to ir publiski pieejama Būvniecības 

informācijas sistēmā divus gadus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.   
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No Ministru kabineta4 izrietošietošie Ekonomikas ministrijas uzdevumi un 
paveiktais 2016./2017. gadā.  

Metodiskās palīdzības sniegšana pašvaldību būvvaldēm būvniecības normatīvo aktu 

piemērošanas jomā 

Ne tikai Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā, bet arī aptaujās un diskusijās 

nozares uzņēmēji norādījuši uz grūtībām realizēt līdzīgus būvniecības procesus dažādās 

pašvaldībās, jo katra no tām atšķirīgi interpretē normatīvos aktus un izvirza atšķirīgas prasības 

būvniecības procesā.  Tāpēc lūdzām Ekonomikas ministriju norādīt, vai un kā tiek sniegta 

metodiskā palīdzība, kādi ir šī pasākuma rezultāti.  Vai sasniegts šī pasākuma mērķis – 

pašvaldībās veidojas vienota izpratne par būvniecības normatīvo aktu piemērošanas 

jautājumiem.  Vai un kādas plānotas izmaiņas tiesiskajā regulējumā pašvaldību būvvalžu 

darbā, ieviešot principu “konsultē vispirms”.   

 

Ekonomikas ministrija savā atbildē norādīja, ka, lai sekmētu vienotu izpratni par būvniecības 

jomas regulējumu, tā vairākkārt tikusies ar pašvaldību un būvvalžu pārstāvjiem un iesaistījusi 

pašvaldību pārstāvjus dažādās darba grupās, kas ir izveidotas normatīvā regulējuma 

pilnveidošanai.  Ir notikuši vairāki semināri sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūcija 

Altum” par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem daudzdzīvokļu mājās, kā arī 

detalizēti tika aplūkoti konkrēti spēkā stājušos normatīvo aktu piemērošanas jautājumi par 

kuriem tika saņemti pieprasījumi skaidrojumu sniegšanai.  Jaunākās izmaiņas normatīvajos 

aktos un to skaidrojumi, kā arī citas aktualitātes ir pieejamas Ekonomikas ministrijas tīmekļa 

vietnē:  

 

www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/,  

 

kā arī Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www. bis. gov. lv.  Birojs šā gada vasarā 

iepazīstināja būvvaldes par principa “konsultē vispirms” ieviešanu savā darbībā, savukārt 

Ekonomikas ministrija 2017.  gada 29. septembra sanāksmē informēja par “konsultē vispirms” 

principa ieviešanu būvvaldēs.  

 

Ekonomikas ministrijas ieskatā būvvaldēm jau šobrīd atbilstoši Būvniecības likuma 12. panta 

trešās daļas 9.  un 12. punktam ir tiesības konsultēt personas pirms būvniecības procesa 

uzsākšanas, kā arī informēt par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā, līdz ar to 

regulējumā nav nepieciešamas izmaiņas.  Atbilstoši savai kompetencei arī Būvniecības valsts 

kontroles birojs (turpmāk – Birojs) sniedz skaidrojumus pašvaldību būvvaldēm.  Proti, Birojs ik 

ceturksni organizē sanāksmi pašvaldību būvvaldēm, lai tajā pārrunātu aktuālos jautājumus 

                                                           
4 2016.  gada 26. janvāra sēdes protokollēmuma Nr.  4 (91. §) 

http://www.bis.gov.lv/
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būvniecības nozarē un diskutētu par būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu 

piemērošanas aspektiem.  

SECINĀJUMI 

Lai arī Ekonomikas ministrija norāda uz sadarbību ar būvvaldēm, iesaistot to pārstāvjus darba 

grupās normatīvā regulējuma pilnveidošanai, bet tās padotības iestāde reizi ceturksnī 

organizē sanāksmes būvvaldēm, lai pārrunātu aktuālos jautājumus būvniecības nozarē, 

nozares komersanti un būvspeciālisti norādījuši, ka joprojām būvvaldēs nepastāv vienveidīga 

prakse iesniedzamo dokumentu un būvniecības ieceres izskatīšanā.  Būvvaldes dažādās 

teritorijās ieceres izskatīšanā par vienu un to pašu būvi izvirza atšķirīgas prasības.  Būvniecības 

dalībnieki sevišķi norādījuši uz problemātiku Rīgas būvvaldē dokumentu izskatīšanā, termiņos 

un papildus nosacījumu izvirzīšanā.  Būtisks nozares pārstāvju skatījumā ir jautājums par 

būvniecības dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņiem – tiek norādīts, ka 

šie termiņi ir nesamērīgi ilgi un kavē investīciju piesaisti un ieguldījumu veikšanu nekustamo 

īpašumu attīstībā.  Principa „konsultē vispirms” obligāta ieviešana pirms būvniecības ieceres 

dokumentu sagatavošanas sekmētu būvniecības ieceres dokumentu atbilstošu izstrādi par 

kuriem savukārt būvvalde samērīgos termiņos varētu pieņemt Būvniecības likuma 14. pantā 

noteiktos lēmumus.   

 

Analizējot jautājumu par Būvniecības valsts kontroles biroja organizētajām sanāksmēm, 

jānorāda, ka birojs atrodas Ekonomikas ministrijas padotībā un nodrošina normatīvo aktu 

ieviešanu.  Biroja kompetencē līdz 2017.  gada oktobrim ietilpa tikai Būvniecības likumā 

noteiktu būvju būvdarbu veikšanas kontroles un ekspluatācijā pieņemšanas funkcijas (bet ne 

sākotnējā ieceres izvērtēšana un lēmumu pieņemšana).  Tādējādi efektīva pašvaldības 

būvvalžu metodiskā vadība par sākotnējos būvniecības procesa posmos (būvniecības ieceres 

dokumentu izskatīšana, būvatļaujas izdošana/atteikums, projektēšanas nosacījumu un 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde) iespējama tikai kopīgi ar būvniecības politikas 

veidotāju un normatīvo aktu izstrādātāju - atbildīgo ministriju.   

Nozares politikas plānošanas dokumenta izstrāde tuvākajiem gadiem 

Kā norādīts Parlamentārās komisijas (sk. iepriekš) ziņojumā, bez šāda dokumenta nozares 

attīstība joprojām paliks haotiska.  Meklējot risinājumus nozares sakārtošanai nepieciešams 

veikt sistēmisku un visaptverošu analīzi.  Pievērst uzmanību arī ārvalstu praksei būvniecības 

procesa tiesiskajā regulējumā.  Šī dokumenta izstrādei noteikts termiņš bija 2017.  gada 1. 

janvāris.  Lūdzām Ekonomikas ministriju norādīt dokumenta statusu, kā arī informāciju par to, 

vai tā izstrādē ir izvērtēti Parlamentārās komisijas gala ziņojumā identificētie 

problēmjautājumi par būvniecības procesa dalībnieku, būvizstrādājumu tirgus uzraudzības 

atbildības precizēšanu, kā arī būvspeciālistu kompetences pārskatīšanu.  

 

Ekonomikas ministrija savā atbildē norādīja, ka Saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru 
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kabineta 26. 08. 2014.  noteikumiem Nr.  513 “Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un 

darbības kārtība” ir izveidota Latvijas Būvniecības padome (turpmāk – Padome).  Ekonomikas 

ministrija sadarbībā ar Padomes dalīborganizāciju pārstāvjiem ir izstrādājusi “Latvijas 

Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017. - 2024. gadam” (turpmāk – stratēģija).  

Stratēģija apvieno nozares un valsts pārvaldes intereses un vajadzības, kā arī nosaka nozares 

mērķus un prioritārās aktivitātes nozares līdzsvarotai attīstībai.  Stratēģijas galvenais 

uzdevums ir noteikt vienotu politiku ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Latvijas būvniecības 

nozares attīstībai.  

 

Lai sasniegtu Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju, Latvijas Būvniecības padome 

definējusi piecus nozares stratēģiskās attīstības mērķus: 

1) samazināt būvniecības regulējuma birokrātiju, par 50% samazinot kopējo procesa 

termiņu un digitalizējot risinājumus, tādējādi nodrošinot efektīvāku būvniecības procesu; 

2) kāpināt nozares produktivitāti trīs reizes, lai tā sasniegtu top 10 ES dalībvalstu vidējo 

rādītāju; 

3) palielināt būvniecības nozares apgrozījumu no pašreizējiem 1,5 miljardiem EUR gadā 

līdz 3 miljardiem EUR gadā; 

4) uzlabot būvniecības speciālistu izglītības un profesionālās kvalifikācijas sistēmu, 

panākot, ka augsti kvalificēti speciālisti ir katrā būvniecības profesijā; 

5) uzlabot būvniecības pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus veidojot vienotu kvalitātes 

mērījumu sistēmu.  

SECINĀJUMI 

Lai arī atzinīgi novērtējama Būvniecības padomes darbība (Padome ir konsultatīva 

koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības 

politikas izstrādē un īstenošanā) izstrādājot un 2017.  gada 13. aprīlī pieņemot Latvijas 

Būvniecības nozares attīstības stratēģiju 2017.  - 2024.  gadam” (turpmāk – stratēģija), 

attiecīgais dokuments neatrisina vajadzību pēc vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokumenta.  Pirms politikas plānošanas dokumenta izstrādes veicams sākotnējais ietekmes 

invertējums kā to paredz 2014.  gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.  737 

“Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” 36. punkts.   

Izstrādājot pamatnostādnes jānodrošina politikas mērķu sasaiste ar Nacionālo attīstības 

plānu, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, 

kā arī Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem.  PROVIDUS šajā sakarā jau ir 

vērsis uzmanību uz Eiropas Savienības stratēģiju “Eiropa 2020”, kurā identificētas vairākas 

problēmas: 

“a) nozares zemā popularitāte jauniešu vidū, kuri darba apstākļu dēļ nelabprāt strādā 

būvniecībā; 

b) ierobežotas iespējas inovācijas jomā un būtiska nedeklarēta nodarbinātība; 
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c) nepieciešamība pēc prasmju un kvalifikāciju prognozēšanas, kas var būt nepieciešamas 

nākotnē, pielāgojot apmācības un kvalifikācijas programmas un piesaistot attiecīgo profesiju 

apguvei pietiekamu skaitu studentu un nodrošinot labāku darba vidi.  Jāņem vērā ES 

darbaspēka novecošanās ietekme, kā arī nozares īpašā situācija arodveselības un drošuma 

jomā; 

d) kompetences un tirgus pašregulācijas jautājumi.  Lai nodrošinātu kvalitāti un 

kompetenci tirgū, nepieciešama būvniecības nozares profeisonālo organizāciju rīcība un 

kotrole nozarē darbojošos speciālistu un komersantu darba kvalitātes novērtēšanai un 

uzraudzībai, kā arī efektīva atgriezeniskā saite starp būvniecības dalībniekiem, kas palīdz 

identificēt procesā pieļautās būvniecības procesa dalībnieku kļūdas un izvērtēt speciālistu 

profesionālo darbību. ”  

 

Šie būtiski jautājumi un sasaiste ar Eiropas Savienības un nacionāla līmeņa plānošanas 

dokumentiem nav nodrošināta.  Bez tam jāņem vērā, ka politikas plānošanas dokuments tiek 

sagatavots ietverot nozari raksturojošus statistikas datus, visaptverošu iepriekšējā laika 

perioda attīstības analīzi un pamatotas nākotnes prognozes.  Tajā ir jāietver rīcības virzienus 

un tiem pakārtotos uzdevumus, kas kalpo politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai.   Kā arī 

jānosaka uzdevumu īstenošanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņu.  Tiek novērtēta 

indikatīva ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī nosauktas atbildīgā un 

līdzatbildīgās institūcijas.  Šādam dokumentam paredzēts arī starpposma novērtējums un 

noslēguma novērtējums.   

Ievērojot iepriekš norādītās politikas plānošanas dokumentam izvirzītās prasības Padomes 

izstrādātā stratēģija nevar tikt uzskatīta par valsts politikas plānošanas dokumentu.  Taču tajā 

norādītie būvniecības nozares attīstības mērķi jāņem vērā izstrādājot politikas plānošanas 

dokumentu un nosakot līdzatbildīgās institūcijas - Finanšu, Izglītības un zinātnes, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības, kā arī Satiksmes ministriju.   

Jānorāda arī, ka atsevišķi stratēģijā iekļautie uzdevumi, piemēram, publisko iepirkumu 

sistēmas sakārtošanai un ēnu ekonomikas apkarošanai jau noteikti kā prioritāri uzdevumi 

2016.  – 2018.  gadam citā dokumentā, t. i. , 2016.  gada 31. maija sadarbības memorandā, 

kas noslēgts starp Ministru kabinetu un būvniecības nozares pārstāvjiem.  PROVIDUS ieskatā 

nav nepieciešamības radīt dažādus vienošanās dokumentus, katrā no tiem paredzot tikai kādu 

noteiktu daļu problēmu, kas nozarei aktuālās.  Viena, visaptveroša dokumenta izstrāde 

nodrošinātu gan problēmu, gan paredzēto uzdevumu ieviešanas sistēmisku un visaptverošu 

analīzi un vispusīgu ieviesto pasākumu ietekmes un rezultātu novērtēšanu uz nozares attīstību 

kopumā (ne tikai uz atsevišķiem procesiem – piemēram, ēnu ekonomika, dokumentu 

elektroniska aprite u. tml. , kā tas ir šobrīd).  
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Informācijas sistēmas (Būvniecības informācijas sistēmas/BIS) ieviešana būvniecības 

procesos 

Lūdzām Ekonomikas ministriju norādīt, cik pašvaldības šobrīd nodrošina pilnīgi vai daļēju 

būvniecības lietu elektronisku apriti Būvniecības informācijas sistēmā, atsevišķi norādot 

informāciju par lielajām pilsētām.  Vienlaikus lūdzām norādīt, vai BIS nodrošina datu 

automātisku ieguvi būvniecības lietā no esošajiem valsts reģistriem un sistēmas sadarbības 

partneriem (citām institūcijām, kas sniedz datus).  Tāpat lūdzām norādīt, vai būvniecībā 

strādājošie būvkomersanti, būvspeciālisti var veikt ierakstus par būvdarbiem attiecīgajā BIS 

esošajā būves lietā.  Kādus uzlabojumus sistēmas darbībā Ekonomikas ministrija plāno veikt 

tuvākajos divos gados.  Vai tas ir iespējams un kā BIS izmantot kā efektīvu rīku politikas 

plānošanai, nozares darbības analīzei, būvspeciālistu nodarbinātības un darba slodzes 

izvērtēšanai u. c.  ar nozares attīstību saistītos jautājumos.  

 

Ekonomikas ministrija savā atbildē norādīja, ka kopš 2017.  gada 1. janvāra Birojs ir pārņēmis 

BIS pārziņa funkcijas no Ekonomikas ministrijas un ir pārslēdzis līgumus par BIS lietošanu ar 

visām pašvaldībām, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību, ar kuru līgums ir saskaņošanā.  Pašlaik 

elektronisko dokumentu aprite BIS pilnā apjomā (no būvniecības ieceres iesniegšanas līdz 

būvatļaujas izdošanai) nav iespējama, taču to ir plānots novērst un pilnībā elektronizēt 

būvniecības dokumentu plūsmu BIS, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā 

projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)” (turpmāk – 

Projekts) ietvaros.  Projekta pieteikums ir iesniegts izskatīšanai Centrālajai finanšu un līgumu 

aģentūrai (CFLA), un tuvākajā laikā plānots saņemt finansējumu Projekta realizācijai.  

SECINĀJUMI 

Būvniecības informācijas sistēma šobrīd nenodrošina pilnīgu informāciju par būvniecības 

procesiem valstī.  Rīgas pašvaldība, kur būvniecības apjomi veido ievērojamu daļu no 

kopējiem valsts būvniecības apjomiem, līgumu par Būvniecības informācijas sistēmas 

lietošanu nav noslēgusi un būvniecības lietas sistēmā neveido.  Tātad iztrūkst ievērojama daļa 

informācijas, lai sistēmas datus varētu pilnvērtīgi izmantot dažādiem procesiem 

(prognozēšana, uzraudzība, kvalitātes kontrole, darbības efektivitāte, administratīvā sloga 

mazināšana u. tml. ).  Lai arī citas pašvaldības ir sniegušas ziņas par būvniecības lietām, kuras 

izveidotas sistēmā nav zināms, cik būvniecības procesi ir uzsākti pirms attiecīgā pašvaldība 

uzsākusi darbu BIS sistēmā, un cik turpinās šobrīd.  Uz attiecīgu problēmu – informācijas un 

kontroles trūkumu par to vai pašvaldības, kas noslēgušas līgumus par sistēmas lietošanu veido 

būvniecības lietas sistēmā par visām saņemtajām būvniecības iecerēm, norāda arī 

Ekonomikas ministrija.   

Lai arī būvniecības dalībniekiem ir pieejams elektronisks būvdarbu žurnāls, nav informācijas, 

ka  un kā attiecīgais rīks tiktu izmantots.  Sistēmā trūkst nozīmīgu funkcionalitāšu, kuru 

izstrādei nepieciešamais finansējums tika apstiprināts tikai 2017.  gada 8. septembrī.  

Pilnvērtīga sistēmas ieviešana, mazinot administratīvo slogu privātpersonām vēl nav notikusi.  
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Sistēmas pilnveidošanai šī gada rudenī piešķirtais finansējums saskaņā ar Ekonomikas 

ministrijas norādīto tiks izmantots sistēmā esošo datu pārvaldības uzlabošanai un būvniecības 

un uzraudzības procesu pilnveidošanai.  Tātad pilnvērtīga sistēmas darbība var tikt 

nodrošināta ne ātrāk kā 2019. /2020. gadā.   

 

Saeima 2017.  gada 22. jūnijā pieņēma Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un 

būvniecības nevalstisko organizāciju kopīgi izstrādāto likumu “Grozījumi likumā “Par 

nodokļiem un nodevām””, kas paredz ieviest elektronisko darba laika uzskaiti būvniecībā.  

Galvenais mērķis, ieviešot elektronisko darba laika uzskaiti būvniecībā, ir veikt nodarbināto 

personu faktisko stundu uzskaiti darba vietā, elektroniski identificēt personas, kuras 

apmeklējušas būvlaukumus, kā arī elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) datus 

izmantot nodokļu administrēšanā, darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu 

ievērošanas uzraudzībā un kontrolē, būvdarbu valsts kontrolē, būvniecības politikas 

veidošanā, būvniecības nozares vispārīgās pārraudzības īstenošanā, oficiālās statistikas 

nodrošināšanā.  Elektroniskā darba laika uzskaite ir efektīvs instruments ēnu ekonomikas un 

tās pamatelementa “aplokšņu” algu ierobežošanai nozarēs, kur pastāv liels neuzrādītā darba 

laika īpatsvars.  Elektroniskā darba laika uzskaite primāri ir saistīta ar nodokļu administrēšanas 

un iekasēšanas jautājumiem.  EM ieskatā, ja vienotā elektroniskās darba laika uzskaites 

datubāzes VEDLUDB izveidošana un uzturēšana tiks paredzēta privāto tiesību subjektam, tad 

pirms minētā pienākuma uzticēšanas privātajam partnerim ir jādefinē visi nosacījumi attiecībā 

uz VEDLUDB izveidošanu un uzturēšanu, t. sk. , jādefinē skaidri nosacījumi privātajam 

partnerim attiecībā uz tā pieredzi, reputāciju, resursiem īstenot VEDLUDB izveidi un 

uzturēšanu, personāla kvalifikāciju u. c.  kritērijiem, kas ir būtiski, lai nodrošinātu VEDLUDB 

izveidi, uzturēšanu, datu drošību un datu pieejamību VID, VDI, BVKB un EM.  Ņemot vērā 

minētos apsvērumus un VARAM sniegto viedokli, kā arī to, ka BIS ir pieejami dati par 

būvkomersantiem un būvspeciālistiem, izsniegtajām būvatļaujām, tai skaitā jaunu trešās 

grupas būvju būvniecībai izdotajiem lēmumiem, un ka būvatļaujā tās izdevējs veic arī atzīmi 

par būvdarbu veikšanas termiņu, EM uzskata, ka BIS jau pašlaik ir nodrošināta daļa VEDLUDB 

nepieciešamo datu un BVKB var tikt atlasīts kā piemērots VEDLUDB turētājs un pārvaldnieks5.  

Neskatoties uz daļēju datu esamību par būvkomerantiem un būvspeciālistiem BIS sistēmā un 

to, ka sistēmā jau nodrošināta datu apmaiņa ar Valsts ieņēmumu dienestu, VEDLUDB izveides 

un uzturēšanas uzdevumu nolemts deleģēt biedrībai.  Ekonomikas ministrijai uzdots noslēgt 

valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Būvuzņēmēju 

partnerība”.   

Lai arī elektroniskā darba laika uzskaite primāri ir saistīta ar nodokļu administrēšanas un 

iekasēšanas jautājumiem, tā tikpat lielā mērā ir saistīta ar būvniecības procesu kvalitātes un 

būvspeciālista faktiskā darba apjoma kontroli un uzraudzību.  Šādi darba laika uzskaites dati 

                                                           
5 Informatīvais ziņojums “Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju” sagatavots saskaņā 

ar Ministru kabineta 2017. .  gada 6. jūnija sēdes protokola Nr.  29 66. § 6. punktu.  
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ir nozīmīgs kontroles instruments gadījumos, kad būvniecības dalībnieki norāda dalītu darba 

laika uzskaiti vairākos objektos, kā arī var kalpot par pamatu pastāvīgās prakses novērtēšanai.  

Tādēļ minētā informācija neskatoties uz Ministru kabineta lēmumu par VEDLUDB sistēmas 

uzturēšanas nodošanu privātpersonai, ir jānodrošina no VEDLUB sistēmas arī BIS sistēmā.  

Būvdarbu veicēju atbildības jautājums 

Ir identificēts, ka 2014.  gada 19. augusta noteikumos Nr.  502 "Noteikumi par būvspeciālistu 

un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" nepieciešami grozījumi.  

To izstrādei noteiktais termiņš bija 2016.  gada 1. oktobris.  Lūdzām Ekonomikas ministrijai 

norādīt dokumenta statusu, kā arī informāciju par to, vai dokumenta izstrādē ir izvērtēti 

Parlamentārās komisijas gala ziņojumā identificētie problēmjautājumi par būvniecības 

procesa dalībnieku atbildību visā būvniecības procesā.  

 

Attiecībā uz būvniecības procesa dalībnieku atbildību visā būvniecības procesā un novērtējot 

Būvniecības likuma un Ministru kabineta 19. 08. 2014.  noteikumu Nr.  502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

regulējuma darbību un efektivitāti, Ekonomikas ministrija secināja, ka tajā ir vairāki būtiski 

trūkumi, kā rezultātā pieņemtais regulējums nav sasniedzis savu mērķi attiecībā uz trešo 

personu interešu efektīvu aizsardzību būvniecības procesā.  

 

Šobrīd, kad ir jau izveidojusies patstāvīga prakse attiecībā uz būvdarbu garantijas 

piemērošanu,  jaunā termiņa piemērošanu un normatīvā regulējuma izmaiņas var radīt 

papildus juridiskos strīdus.  Ministru kabineta 25. 04. 2017.  sēdē (prot.  Nr.  21, 9. §) 

informatīvā ziņojuma par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas Zolitūdes lietā  9. 4. 

6. punktā dotais uzdevums tika atzīts par aktualitāti zaudējušu.  

Informācijas apkopošana un rīcība gadījumos, kad būvspeciālsts tehniskās apsekošanas 

atzinumā konstatējis nepietiekamu ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti.   

Saskaņā ar Parlamentārās komisijas ziņojumā par valsts rīcību un Zolitūdes traģēdijas 

cēloņiem  (sk.  iepriekš) norādīto, plānots noteikt, ka būvspeciālistam, kurš ir veicis būves 

tehnisko apsekošanu būtu pienākums informēt būvvaldi vai biroju. 6 Lūdzām EM arī sniegt 

informāciju, kādas darbības atbildīgās institūcijas ir veikušas gadījumos, kad tehniskās 

apsekošanas atzinumā konstatēta nepietiekama ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte, bet 

ēkas īpašnieks nav veicis darbības, lai konstatēto problēmu novērstu.   

                                                           
6 Informatīvais ziņojums par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013. .  

gada 21. novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu 

un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par 

darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējamu.  Izskatīts 

Ministru kabineta sēdē 26. 01. 2016.  (prot.  Nr . 4,  91. §).  
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Ekonomikas ministrija savā atbildē norādīja, ka Valsts sekretāru sanāksmē 17. 08. 2017.   (prot.  

Nr.  32, 1. §, VSS-888) tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015.  gada 30. jūnija noteikumos Nr.  337 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””.  

SECINĀJUMI 

Ekonomikas ministrija uzdevuma izpildi ir uzsākusi.  

Vienlaikus Ekonomikas ministrija nav informējusi, vai un kāda ministrijas rīcība ir 

veikta/plānota to problēmjautājumu risināšanā un risku mazināšanā, kas nākotnē var negatīvi 

ietekmēt būvniecības procesa kvalitāti, būvniecībā strādājošo kompetenci un būvju ilgtspēju 

un ir minēti Eiropas Savienības stratēģijā “Eiropa 2020” 7 .  Stratēģijas uzdevumi un 

problemātika, kas aktuāla arī būvniecības nozarē Latvijā, minēta šī dokumenta 2. 2. punkta 

secinājumu daļā.  

 

  

                                                           
7 Stratēģija “Eiropa 2020”.  Avots:  
 https://ec. europa. eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_lv 

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_lv
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Rezultāti un ieteikumi turpmākai rīcībai 

Apkopojot iepriekš norādīto secināms, ka ir veikti atsevišķi uzlabojumi un izpildīti vairāki 

uzdevumi, lai nepieļautu traģēdiju atkārtošanos, tomēr valstī joprojām trūkst vienota 

redzējuma par nozares attīstību un nākotnes vajadzībām.  Būvniecības informācijas sistēmas 

darbība nodrošina daļēju procesu elektronizāciju, taču tie nav savstarpēji sasaistīti un 

papildinoši.  Sistēmā nav iekļauta visaptveroša informācija, līdz ar to sistēmu nevar izmantot 

kā efektīvu nozares vajadzību prognozēšanas un plānošanas rīku, kā arī kvalitātes un procesu 

“caurspīdīgumu” nodrošinātāju.  Tomēr darbs pie sistēmas pilnveidošanas turpinās.   

Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka šādi Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 

galaziņojuma secinājumi joprojām ir aktuāli un to izpilde ir turpināma: 

I. Ir jāizstrādā politikas plānošanas dokuments tuvākajiem gadiem.  Bez šāda 

dokumenta nozares attīstība joprojām paliks haotiska.  PROVIDUS ieskatā šī dokumenta 

izstrādē būtiska daļa jāparedz pasākumu kopumam lai risinātu prasmīgu darbinieku trūkumu 

daudzos uzņēmumos un darbaspēka novecošanās ietekmi uz turpmāko nozares attīstību.  

Tāpat jānodrošina efektīvas kompetences un nozarē strādājošo speciālistu kvalitātes 

novērtēšanas ieviešana.  Kā viens no mērķiem jāvirza būvniecības kvalitātes nodrošināšana 

nākotnē nozares pašregulācijas ceļā.  

II. Informācijas sistēma pašreizējā attīstības stadijā nenodrošina informāciju par 

būvniecības procesā esošajiem objektiem (par objektos paredzētajiem darbiem, būvdarbu 

apjomu, ģenerāluzņēmēju, būvdarbu uzsākšanas termiņu un citiem aspektiem), tādēļ ir 

nepieciešams nekavējoties rast resursus tālākai Informācijas sistēmas attīstīšanai.  

Informācijas sistēmas tālāka attīstīšana samazinās birokrātiju un padarīs efektīvāku 

uzraugošo iestāžu darbu.  Sistēmā jāparedz automātiska datu apmaiņa par darba laika 

uzskaiti no EDLUS.  

Nepieciešamā rīcība kvalitāte un uzticēšanās, atbildības noteikšanā un nozares paškontroles 

un sadarbības veicināšanai: 

III. EM jāatvēl finansējums un sadarbībā ar nozares ekspertiem un pašvaldībām 

jāizstrādā atbilstoši metodiskie materiāli un jāpilnveido nepieciešamie standarti, tai skaitā, 

bet ne tikai būvniecības dalībnieku pienākumu veikšanai būvniecības procesā (būvdarbu 

vadītājs, būvuzraugs, ekspertīzes veicējs, autoruzraugs) nepieciešamie standarti.  Ar standartu 

palīdzību tiks risināts arī būvniecības dalībnieku atbildības jautājums un novērsta līdz šim 

pastāvošā problēma par to, kā izvērtēt vai persona veikusi savu darbu atbilstoši, kā arī tiks 

novērsta atbildības dublēšanās starp būvniecības procesa dalībniekiem.  Jāpilnveido 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēma, nodrošinot, ka radušies zaudējumi tiek 

atlīdzināti saprātīgā laika periodā.  
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IV. EM jānodrošina darba koordinācija un metodiskās vadība, lai pašvaldību 

būvvaldēm būtu iespēja pārrunāt un vienoties par vienveidīgu normu piemērošanu 

būvniecības procesos visā valsts teritorijā.  Vienlaikus princips “konsultē vispirms” jāievieš kā 

obligāta prasība, nevis iestādes tiesība.   

 

V. Nozarē strādājošo būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses 

uzraudzību, ievērojot Būvniecības likuma 13. panta trīspadsmitajā daļā noteikto deleģē 

privātpersonai.  Deleģēšanas līgumi par būvspeciālistu sertificēšanu un pastāvīgās praskes 

uzraudzību 2015. gadā ir noslēgti ar sešām nevalstiskām organizācijām.  Minētās personas ir 

atbildīgas par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību un kompetences novērtēšanu tai skaitā 

gadījumos, kad saņemts iesniegums par pārkāpumiem vai nekvalitatīvi veiktu būvspeciālista darbu.  

Jānorāda, ka dažādās pārbaudēs tika konstatēta virkne pārkāpumu, ko pieļāvuši būvpseciālisti 

(projektēšanas, būvdarbu veikšanas, būvuzraudzības pienākumu izpildē).  Par minētajiem 

pārkāpumiem informācija nosūtīta iestādēm, kas uz deleģējuma līguma pamata nodrošina 

būvspeciālistu patstāvīgās darbības uzraudzību un kompetences novērtēšanu.  Deleģētā uzdevuma 

izpildes uzraudzības ietvaros nepieciešams nodrošināt pilnīgu un efektīvu uzraudzību par uzdevuma 

izpildi tai skaitā pārraudzīt, lai speciālisti iepriekšējā plānošanas periodā n kļūdas nepieļautu 

turpmākajā darbā.   

 

VI.  EM jāpārskata izveidotais ēku iedalījums grupās, izvērtējot iespējas viena un divi 

dzīvokļu ēkām izveidot atsevišķu grupu (pašlaik uz šādām ēkā, tiek piemērotas tādas pašas 

prasības, kā būvējot piecu stāvu ēku), vienlaikus turpinot darbu pie procedūru vienkāršošanas 

nelieliem objektiem.  Jau šobrīd Ēku būvnoteikumi attiecībā uz viena un divu dzīvokļu mājām 

(kas atrodas 2. grupā) paredz atvieglotu atsevišķu būvdarbu veikšanu.  Izveidojot iepriekš 

minētajiem objektiem atsevišķu grupu varētu tikt pārskatītas arī prasības piem.  par ieceres 

dokumentu sastāvu, būvprojekta sastāvu un būvdarbu uzraudzību un kontroli jaunizveidotajā 

grupā.   

Valsts iekasētais finansējums – būvkomersantu nodeva 

2015.  gada 24. martā, Ministru kabinets pieņēma grozījumus 2014.  gada 25. februāra 

noteikumos Nr.  116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, kas noteica būvkomersantu 

reģistrācijas nodevas palielinājumu (ar norādītiem mērķiem– kvalitatīvas un sabiedrībai 

drošas būvniecības, mazinot administratīvo slogu būvniecības nozarē strādājošiem, 

sasniegšanai, finansējuma nodrošināšanai būvniecības kontroles sistēmas izveidei un 

darbībai, būvniecības nozares standartu izstrādei un pilnveidošanai, kā arī nozares izpētes 

pasākumiem, būvniecības informācijas sistēmas pakalpojumu paplašināšanai un 

būvkomersantu klasifikācijas sistēmas izveidei un nodrošināšanai)8.   

                                                           
8 Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu būvniecības pakalpojumiem" izskatīts Ministru kabinetā 2014. .  gada 

19. novembrī (protokols Nr.  63 22. §).  
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Tā, piemēram, bija plānots, ka daļa finansējuma tiks novirzīta jauna Latvijas būvnormatīvu 

(LBN) teksta izveidei, kas tiks iepirkts kā ārpakalpojums, izsludinot iepirkuma konkursu.  Tika 

plānots katru gadu pārstrādāt piecus LBN.  Vēl tika paredzēts naudu atvēlēt pētniecībai, 

Vispārīgo būvnoteikumu pilnveidošanai, arī būvuzņēmumu klasifikācijas iedzīvināšanai un 

Būvniecības informācijas sistēmas pilnveidošanai.  Vērtējot faktiskos būvnieku ieguvumus no 

šīs nodevas jāsecina, ka tādu nav.  Nodeva tiek iemaksāta valsts budžetā, savukārt nozares 

attīstības dokumentu un pētījumu izstrādei, kā arī nepieciešamo BIS sistēmas uzlabojumu 

veikšanai iekasētie līdzekļi no budžeta netiek atvēlēti.  Dažādi projekti un pētījumi tiek 

finansēti no nozares uzņēmumu līdzekļiem, nevis valsts budžeta, kurā būvkomersanti jau 

iemaksājuši valsts nodevu.  Jānorāda arī, ka Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā ir ieviesta 

šāda nodeva būvniecības nozares komersantiem.  Ievērojot minēto PROVIDUS aicina izvērtēt 

būvniecības nodevas lietderību.  

Vai nozare ir mainījusies pēc traģēdijas? 

Trūkumi un nepilnības, kas identificētas pēc 2014. gada 1. oktobra: 

1.  Būvspeciālistu kompetences uzraudzības sistēma nav pierādījusi savu efektivitāti.  Lai 

arī sertifikātu apturēšana vai anulēšana nav vienīgais solis kā veidot efektīvu kontroles 

sistēmu būvniecībā strādājošiem speciālistiem, tomēr pašreizējā informācija liecina, ka 

speciālistu sniegtie pakalpojumi bieži vien ir nekvalitatīvi vai veikti bez pienācīgas rūpības.  

Efektīva uzraugošo institūciju rīcība šādā situācijā nav sekojusi, kaut arī tām ziņots par 

būvspeciālistu pārkāpumiem.   

Pārkāpumi konstatēti dažādās pārbaudēs būvdarbu kontroles ietvaros.  Būvspeciālistiem 

trūkst zināšanu par būvniecības procesa dokumentēšanu būvlaukumā, to starpā pastāv 

atšķirīgi viedokļi par darbu veikšanas tehnoloģijām, netiek ievērota būvdarbu veikšanas secība 

u. tml.  Viena no bieži konstatētām neatbilstībām ir faktiski veikto un pieņemto būvdarbu 

apjomos – proti būvuzraugs, kuram viens no pienākumiem (Vispārīgo būvnoteikumu 125. 7. 

punkts) ir pārbaudīt veikto būvdarbu apjomu, attiecīgo pārbaudi nav veicis vai veicis 

nekvalitatīvi, kā rezultātā pieņemto un apmaksāto darbu apjoms ir lielāks, nekā faktiski veikto 

darbu apjoms.   

Lai arī nozares pārstāvji norāda uz to, ka nav noteikta skaidra atbildība starp būvniecībā 

iesaistītajiem, šie piemēri norāda uz to, ka pat pastāvot skaidri noteiktai atbildībai, un 

konstatējumiem, ka pienākumi nav izpildīti, speciālistus uzraugošās iestādes, iespējams, nav 

pienācīgi reaģējušas un atbildību no speciālistiem vērtējušas.   

Arī Ekonomikas ministrijai vai Būvniecības valsts kontroles birojam atbilstoši Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumiem (35. punkts) ir 
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tiesības, analizējot Būvniecības informācijas sistēmā reģistrētos datus par būvspeciālista 

patstāvīgo praksi, profesionālo pilnveidi, kā arī ņemot vērā būvspeciālistu konstatēto 

patstāvīgās prakses pārkāpumu būtību un pārkāpumu biežumu, izlases veidā atlasīt 

pārbaudāmo informāciju un uzdot attiecīgajai kompetences pārbaudes iestādei veikt atlasītās 

informācijas pārbaudi.  Tomēr sabiedrībai nav pieejama informācija, vai ministrija, kas 

pārrauga deleģētā uzdevuma (būvspeciālistu sertificēšana ir deleģēta nevalstiskām 

organizācijām) izpildi, ir izmantojusi tai noteiktās tiesības un pārbaudījusi kā sertifikācijas 

iestāde pilda tai deleģēto uzdevumu būvspeciālistu uzraudzības jomā.  

2.  Viena no būtiskām problēma, kādēļ valstī bija nepieciešama visaptveroša būvniecības 

informācijas sistēma bija fakts, ka būvniecības informācijas aprite, galvenokārt, notika lokālā 

mērogā papīra dokumentu formātā, tādēļ informācijas lietotāju loks un līdz ar to sabiedrības 

un valsts iesaistīšanās būvniecības procesos un būvniecības kontrolē bija ierobežota.  Vērojot 

būvniecības informācijas sistēmas izveides gaitu un piedāvātās iespējas šobrīd, jāsecina, ka 

identificētā problēma par informācijas trūkumu, lai sabiedrība varētu iesaistīties būvniecības 

kontrolē, nav novērsta.  Sistēmā nav ērti pieejama un atrodama informācija par būvniecības 

iecerēm visu pašvaldību teritorijās, kaut arī šādas informācijas nodrošināšanu prasa 

Būvniecības likums.  Vienkopus nav atrodama arī informācija par būvspeciālistu uzraudzības 

ietvaros izteiktajiem brīdinājumiem (attiecīgi nav zināms vai un cik gadījumos uzraudzības 

ietvaros šis instruments ir piemērots).  Sabiedrībai nav arī zināms, kādi ir uzraudzības 

mehānismi par deleģētā uzdevuma izpildi un vai profesionālās nozares organizācijas var 

nodrošināt efektīva pašregulāciju, lai izskaustu nepieredzējušu, neatbilstoši strādājošu 

speciālistu darbošanos būvniecības jomā.  

3.  Jaunais Publisko iepirkumu likums (kas stājās spēkā 2017.  gada 1. martā) kā prioritāru 

nosaka publiskā iepirkuma procedūru izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.  Šādi 

tiek izvēlēts galvenais būvdarbu veicējs.  Savukārt tālākā atsevišķu būvdarbu veicēju piesaiste 

nav reglamentēta un tā notiek tāpat kā līdz šim – izvēloties pēc lētākās cenas principa.  

4.  Nav izveidos mehānisms, lai novērstu iespēju tiem būvniecības procesa dalībniekiem, 

kas piedalījušies kā apakšuzņēmēji (atsevišķu būvdarbu veicēji) iepirkumā un nav samaksājuši 

nodokļus no saņemtajiem publiskajiem līdzekļiem par darbu veikšanu, dibināt jaunus 

uzņēmumus un arī turpmāk piedalīties iepirkumos.  

5.  Būvniecības likums nosaka, ka Ministru kabinetam līdz 2018.  gada 1. janvārim jāizdod 

publisko būvdarbu līgumā un publisko pakalpojumu līgumā par projektēšanu, projekta 

ekspertīzi un būvuzraudzības veikšanu obligāti ietveramos nosacījumus un to saturu.  Tomēr 

šādi noteikumi būtu nepieciešami arī līgumam starp apakšuzņēmēju un ģenerāluzņēmēju, 

ievērojot principu, ka nodoto darbu apjoms apakšuzņēmējam, soda sankcijas un atsevišķo 

darbu izpildes termiņi ir analoģiski kā tos uzņēmies ģenerāluzņēmējs.  Šobrīd praksē bieži vien 

ģenerāluzņēmējs atsevišķo darbu veicējiem nosaka ļoti īsus termiņus darbu veikšanai, uzliek 
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par pienākumu veikt projekta detalizāciju (projektēšanu) uz sava rēķina un nosaka ievērojami 

augstākas soda sankcijas, kā uzņēmies pats noslēdzot līgumu ar pasūtītāju.  

6.  Vērtējot likumdošanas procesu efektivitāti kopumā jānorāda, ka vairāki būtiski 

Zolitūdes parlamentārs izmeklēšanas komisijas ziņojumā ietvertie priekšlikumi būvju drošības 

uzlabošanai normatīvajos aktos iestrādāti laika posmā no 2015.  – 2016.  gadam.  Taču 

atsevišķu papildinājumu izstrāde notiek joprojām.  Piemēram, attiecībā uz pienākuma 

noteikšanu ziņot būvvaldei par nepietiekamu mehānisko stiprību un stabilitāti ekspluatācijā 

nodotās ēkās, tikai 2017.  gada augustā (t. i.  gandrīz trīs gadus pēc ziņojuma) izsludināti 

grozījumi būvju tehniskās apsekošanas noteikumos, paredzot, ka tehniskās apsekošanas 

veicējam būs pienākums informēt būvvaldi, BVKB vai institūciju, kura pilda būvvaldes 

funkcijas, ja tehniskās apsekošanas atzinumā tiek norādīts uz nepietiekamu ēkas mehānisko 

stiprību un stabilitāti.   

Savukārt vairāku izstrādāto noteikumu saskaņošanas process ir ļoti garš, piemēram, 03. 12. 

2015 izsludinātie Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi pieņemti tikai 09.05.2017. Bet 22. 10. 

2015.  izsludinātie grozījumi Ēku būvnoteikumos pieņemti 24.01.2017 un martā izsludinātie 

grozījumi Vispārīgos būvnoteikumos vēl nav pieņemti.  

Izmeklēšanas komisija aicinājusi Ekonomikas ministriju sadarbībā ar Saeimas 

Tautsaimniecības komisiju būvniecības normatīvajos aktos sakārtot jautājumus, kas saistīti ar 

juridisko personu lomu un atbildību būvniecības procesā, kā arī novērst neprecizitātes 

būvniecības apdrošināšanas regulējumā.  Šajā jautājumā darbs turpinās ministrijas ietvaros, 

bet plašākai sabiedrībai par tā progresu informācijas nav.  
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2016.  gada 26. janvāra Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.  4 (91. §) 2. punkts - Ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām tām 

piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt informatīvajā ziņojumā ietverto uzdevumu apkopojumā paredzēto pasākumu izpildi noteiktajos 

termiņos.  

Atbildīgā iestāde 
Uzdevuma 

termiņš 
Uzdevuma teksts 

Atbildīgo iestāžu 

vērtējums par 

izpildes statusu 

PROVIDUS vērtējums 

par izpildes statusu 

Ekonomikas 

ministrija 
1/1/2017 

Izstrādāt būvniecības nozares politikas plānošanas dokumentu, 

izvērtējot galaziņojumā identificētos problēmjautājumus par 

būvniecības procesa dalībnieku, tai skaitā uzraugošo institūciju atbildību 

visā būvniecības procesā, būvizstrādājumu tirgus uzraudzības atbildības 

precizēšanu, kā arī būvspeciālistu kompetences pārskatīšanu; 

Izpildīts  Nav izpildīts 

Ekonomikas 

ministrija 
3/1/2017 

Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus tiesību aktos, 

nosakot pienākumu būvspeciālistam, kurš ir veicis būves tehnisko 

apsekošanu, informēt būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju 

gadījumos, kad ēkas ekspluatācijas ietvaros sagatavotajā būves tehniskās 

apsekošanas atzinumā ir norādīts uz nepietiekamu ēkas mehānisko 

stiprību un stabilitāti un ēkas īpašnieks neveic pasākumus to novēršanai; 

Uzsākts Uzsākts 

Ekonomikas 

ministrija 
1/10/2016 

2014.  gada 19. augusta noteikumu Nr.  502 "Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu" grozījumu izstrāde; 

Atzīts par 

aktualitāti 

zaudējušu 

Nepieciešams turpināt 

Ekonomikas 

ministrija 
1/3/2017 

Ekonomikas ministrijai līdz 2017.  gada 1. martam izvērtēt un 

nepieciešamības gadījumā ierosināt grozījumus tiesību aktos attiecībā uz 

informācijas apkopošanu un rīcību gadījumos, kad būvspeciālsts 

tehniskās apsekošanas atzinumā konstatējis nepietiekamu ēkas 

mehānisko stiprību un stabilitāti.  

Uzsākts Uzsākts 

 


