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Informācija par pārskata veidošanu, izmantotām metodēm 
 
Pārskata veidošanai tika izmantota aptaujas anketa, kas tika nosūtītas būvkomersantiem, 
izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju par būvkomersantu 
norādīto elektroniskā pasta adresi. Anketēšana notika laika posmā no 2021.gada 
21.oktobra līdz 2021.gada 8.novembrim.   
 
Anketas statistiskos datus apkopoja, komentārus un datu analīzi veica PROVIDUS pētniece 
Agnese Frīdenberga projekta “Interešu aizstāvība demokrātijas un pārvaldes kvalitātes 
spēcināšanai" ietvaros”. 
 
Aptaujas anketas tika izsūtītas vairāk kā 1500 adresātiem. Tika saņemtas 66 aizpildītas 
anketas, kur 36 respondenti norādīja, ka pārstāv uzņēmumu, kas darbojas būvdarbu 
vadīšanā, 18 respondenti – arhitektu praksi, 6 respondenti – būvuzraudzību, 1 – 
būvprojektu ekspertīzi, 5 respondenti jomu neprecizēja.  
 
Lai arī aptauja nav uzskatāma par reprezentatīvu viedokļu apkopojumu, jo atsaucība no 
respondentiem nebija liela, tās rezultāti rada pamatu diskusijai, jo liecina par 
tendencēm kā būvspeciālisti vērtē būvniecības procesa kvalitāti un valsts paveikto – vai 
ir mazināti riski, lai līdzīga traģēdija nevarētu atkārtoties arī nākotnē.  
 
 
 
Izmantotie saīsinājumi 

 

BL Būvniecības likums 

BVKB  Būvniecības valsts kontroles birojs 

EM Ekonomikas ministrija 

Ziņojums  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 
galaziņojums 
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KOPSAVILKUMS 
 
Pirms astoņiem gadiem Zolitūdē notika traģēdija, kur, sabrūkot lielveikala konstrukcijām, 
bojā gāja 54 cilvēki. 2015.gadā Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisija sagatavoja  
Ziņojumu1, kur analizēja dažādos aspektus, kas, iespējams, bija par iemeslu 
nekvalitatīvam būvdarbu procesam2.   
 
Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” katru gadu vērtē vai atbildīgās 
institūcijas un iestādes veikušas visus priekšdarbus, lai šāda traģēdija vairāk neatkārtotos.  
 
Gadu pēc traģēdijas, PROVIDUS eksperti secināja, ka “lielāko daļu uzdevumu institūcijas 
ir uzsākušas pildīt, tai skaitā, lai kontrolētu būvju drošību un plānotu plašāku sabiedrības 
izglītošanu par rīcību krīzes situācijās. (…) Tomēr vēl daudz darāmā, lai nodrošinātu 
būvniecības kvalitāti, tai skaitā, pārskatot valsts un pašvaldību iepirkumu kritērijus, kas 
liek izvēlēties zemākās cenas piedāvājumu. Tāpat būtu jāvērtē iespējas uz laiku no dalības 
publiskajos iepirkumos izslēgt uzņēmumus, par kuru reputāciju un spēju nodrošināt 
kvalitatīvu būvniecību pastāv šaubas. Vēl darāmo darbu vidū ir arī nepieciešamība veidot 
atbildīgu cietušo atbalsta sistēmu, lai šādu traģēdiju gadījumos cietušajiem valsts spētu 
sniegt pārdomātu atbalstu viņu ilgtermiņa interesēs. Nesakārtots paliek jautājums par to 
cietušo aizsardzību, kuri dzīvo nereģistrētās partnerībās.” 
 
Otrajā gadā, pēc traģēdijas secinājām, ka “pēdējā gada laikā pilnībā pabeigts darbs vienīgi 
pie diviem uzdevumiem – uzlabotas sabiedrības līdzdalības iespējas būvniecībā, kā arī 
uzlabota kvalifikācijas kontrole būvniecības speciālistiem”. 
 
Trešajā un ceturtajā gadā PROVIDUS eksperti un pieaicinātie eksperti norādīja, “kopš 
lielveikala Maxima sagrūšanas notikušas apjomīgas pārmaiņas būvniecības, sabiedriskās 
drošības un civilās aizsardzības jomās, aug būvniecības projektos iesaistīto pušu izpratne 
par atbildību. Taču joprojām reformas nepieciešamas mērķtiecīgākā nozares iekšējā 
kontrolē, bažas rada arī nepietiekami saskaņota rīcība”. 
 
Arī 2019.gadā un 2020.gadā atskatījāmies uz paveikto  kā tiek mazināti riski nekvalitatīvai 
un nedrošai būvniecībai. 2019.gadā secinājām3, ka valstī trūkst vīzijas par būvniecības 
nozares attīstību, nodrošinot drošu un kvalitatīvu būvniecības procesu, pieaugot vai 
samazinoties būvniecības apjomiem, pieaug būvdarbu kvalitātes risks. Savukārt 
2020.gadā tika konstatēts4, ka valstī nav apkopoti dati par ēku tehnisko stāvokli, tātad nav 

                                                           
1 Ziņojums pieejams šeit - https://likumi.lv/ta/id/277713 
2 Saskaņā ar Ziņojumu, Komisijas darbības mērķis bija “(…)  konstatēt un izvērtēt Zolitūdes traģēdiju 
veicinošas nepilnības valsts un pašvaldību iestāžu darbā un normatīvajā regulējumā, identificējot arī par 
nepilnībām atbildīgās amatpersonas, kā arī formulēt priekšlikumus normatīvā regulējuma un valsts un 
pašvaldību iestāžu darba uzlabošanai 
3 Vairāk par šo - https://providus.lv/raksti/pieci-gadi-pec-zolitudes-tragedijas-ko-esam-iemacijusies/ 
4 Vairāk par šo - https://providus.lv/raksti/diskusijas-video-eku-ekspluatacija-latvija-ko-varam-darit-lai-ta-
butu-drosa/ 
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iespējams noteikt problēmas mērogu un vajadzību apjomu, tika secināts, ka nereti ēku 
īpašnieki ilgstoši nav ieguldījuši gandrīz nekādus līdzekļus ēku pārbūvē, kas tādejādi ir 
radījuši riskus ēku ekspluatācijas drošībai. 
 
2021.gadā PROVIDUS izveidoja būvkomersantu aptauju, ar mērķi iegūt ieskatu kā  
praktiķi vērtē būvniecības jomā paveikto un to vai būvniecības procesos esošie 
komponenti (projekts, ekspertīzes, būvdarbu veikšana un kontroles institūcijas) spēj 
identificēt un novērst nedrošas būvniecības riskus.  
 
 
Aptaujas rezultāti ļauj izdarīt šādus secinājumus: 
 

1) Aptaujas dalībnieki diezgan negatīvi vērtē valsts paveikto, lai mazinātu riskus, ka 
līdzīga traģēdija varētu  atkārtoties. Lai gan liela daļa respondentu norādījuši, ka 
risks līdzīgai traģēdijai atkārties ir mazinājies, taču nozīmīga daļa jeb gandrīz trešā 
daļa respondentu norāda, ka risks nav mainījies. 

2) Aptaujas dati rāda, ka dalībnieki negatīvi vērtē valsts izveidoto uzraugošo 
institūciju spējas aktīvi iesaistīties un preventīvi novērst nedrošas būvniecības 
riskus, minot vairākus iemeslus - kontrolējošās iestādes neveic būvdarbu kontroli, 
bet pārbauda dokumentus, kā arī kontrolējošās iestādes reti apmeklē būvobjektu 
būvdarbu laikā. 

3) Lielākā daļa respondentu uzskata, ka būvprojekti ir kvalitatīvi, kā arī pozitīvi vērtē  
būvprojekta ekspertīžu kvalitāti. Respondenti identificē problēmu, kas saistās ar 
būvniecības (tai skaitā projektēšanas un ekspertīzes) pakalpojumu iepirkšanu, 
izmantojot zemāko cenu kā izvēles kritēriju, norādot, ka šādā situācijā nereti tiek 
iepirkts sliktas kvalitātes pakalpojumus/produkts.  

4) Respondentu atbildes liecina, ka būvdarbu veicēju profesionālā sagatavotība ir 
atbilstošā līmenī, taču ir konstatējamas problēmas ar kvalificēta darba spēku 
piesaisti.  

5) Aptaujas dalībnieki min četras lielas problēmas, kuras būtiski ietekmē būvniecības 
procesa kvalitāti un būves drošumu: 1) jāizbeidz prakse, kad būvdarbi (un ar to 
saistītie procesi) tiek iepirkti par zemāko cenu; 2) jānodrošina, ka būvdarbus veic 
kvalificēts darba spēks; 3) jāstiprina kontrolējošo iestāžu spējas un kapacitāte; 4) 
jāpilnveido tiesiskais regulējums. 
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1. Būvniecības procesu drošuma novērtējums 
 

Lielākā daļa no respondentiem, kas piedalījās aptaujā, ir piedalījušies nozīmīgos 
būvniecības procesos, jo pēdējo astoņu gadu laikā, kopš Zolitūdes traģēdijas, ir īstenojuši 
3.grupas būves būvniecības procesus, tātad pārzina būvniecības procesus un var sniegt 
vērtējumu (grafiks nr.1).  
 
Grafiks Nr.1 “Aptaujāto pieredze 3.grupas būves būvniecības procesā”. 

 
 
Aptaujas dalībnieki diezgan negatīvi vērtē valsts paveikto, lai mazinātu riskus, ka 
traģēdija varētu  atkārtoties.  Lai gan liela daļa respondentu norādījuši, ka risks līdzīgai 
traģēdijai atkārties ir mazinājies, taču nozīmīga daļa jeb gandrīz trešā daļa respondentu 
norāda, ka risks nav mainījies (19  respondenti norāda, ka risks nav mainījies un 2, ka risks 
pat ir nedaudz lielāks kā 2013.gadā ) (grafiks nr.2).  
 
Grafiks Nr. 2 “Aptaujāto vērtējums par ēku sabrukšanas risku”. 
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Lai labāk identificētu problēmas būvniecības nozarē, aptaujas dalībniekiem bija iespēja 
sniegt vērtējumu par: 1) būvprojektu kvalitāti, 2) būvprojektu ekspertīžu kvalitāti, 3) 
būvdarbu veicēju darba kvalitāti un 4) kontrolējošo institūciju  darba kvalitāti.  

2. Būvprojektu kvalitāte 
 
Kvalitatīvi izstrādāts būvprojekts ir pamats kvalitatīvam būvdarbu procesam un drošai 
būves ekspluatācijai nākotnē. Ir skaidrs, ka kvalitatīvs un tiesību normām atbilstošs 
būvprojekts var tik sagatavots tikai tad, ja pasūtītājs sadarbojas ar būvprojekta 
izstrādātāju gan pirmsprojekta izpētes stadijā, gan projektēšanas un būvdarbu procesa 
izpildes laikā. Pasūtītājam ir jābūt gan ieinteresētam kvalitatīvā rezultāta iegūšanā, gan 
gatavam atvēlēt  laiku un citus resursus, lai sadarbības rezultātā veidotos kvalitatīvs 
būvprojekts.  
 
Aptaujas ietvaros tika izvēlēti divi būvprojektu kvalitātes rādītāji:  
1) būvprojektu daļu savstarpējā saskaņotība un risinājumu atbilstība būves būtiskajām 
prasībām; 
2)  būvprojekta detalizācijas pakāpes pietiekamība.  
 
Lielākā daļa respondentu uzskata, ka būvprojekti ir kvalitatīvi, to daļas ir savstarpēji 
saskaņotas un tehniskie risinājumi atbilst būves būtiskajām prasībām, kā arī būvprojektu 
detalizācija ir pietiekoša, lai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu veicējs varētu realizēt 
projekta risinājumus (grafiks nr.3).  
 
Grafiks Nr.3 “Vērtējums par būvprojektu kvalitātes rādītāju – būvprojekta daļu 
saskaņotību un tehniskiem risinājumiem”. 

 
 
Tāpat lielākā daļa norāda, ka būvprojektu detalizācijas pakāpe ir pietiekoša, lai atbilstošas 
kvalifikācijas būvdarbu veicējs, lietojot ražotāja noteiktās tehnoloģijas, varētu realizēt 
projekta risinājumus (grafiks nr.4).  
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Grafiks Nr.4 “Vērtējums par būvprojektu kvalitātes rādītāju – būvprojekta detalizācijas 
pakāpi”. 

 
 
 
Aptaujas dalībnieki varēja sniegt pamatojumu savam vērtējumam par būvprojektu 
kvalitāti, kur starp aptaujātajiem, kas būvprojektu kvalitāti vērtēja zemāk, dominēja 
viedoklis, ka nereti būvprojektu zemā kvalitāte ir kā rezultāts nekvalitatīvam publiskam 
iepirkumam. Atbildēs vairākkārtīgi norādīts, ja pakalpojuma izvēlē tiek izmantots 
zemākās cenas kritērijs, tad bieži šādi būvprojekti ir sliktas kvalitātes un tos grūti realizēt.  
 

Aptaujāto izteiktie viedokļi:  
 
“Būvprojektu pasūtījumi jānodod kompānijām ar pieredzi un darbiniekiem. Šobrīd 
galvenais ir uzvarēt konkursā, pēc tam meklē kas to projektēs un projektē pārsvarā 
cilvēki bez pieredzes un projektu paraksta kāds cits”.  
 
 “(…) metu konkursi visiem konkrētā vidē pilsētbūvnieciski svarīgiem publiskiem 
objektiem, tajā skaitā arī pārbūvēm, neviens taču advokātu, vai zobārstu pakalpojumus 
neiepērk par lētāko cenu ( nerunāsim par mākslas darbiem), nezin kāpēc arhitektu 
pakalpojumus iepērk. Metu konkursi jātaisa sadarbībā ar profesionālo 
pārstāvjorganizāciju LAS. Likumdošanā jāsakārto autora tiesības/pienākumi visā 
procesa laikā sākot no līguma noslēgšanas (…)  būvniecības laikā ( Autoruzraudzībā). 
 

 
 

3. Būvprojektu ekspertīzes kvalitāte 
 
Traģēdijā, kas notika Zolitūdē, sabrūkot lielveikala konstrukcijām, tika izgaismota viena no 
būvniecības procesa problēmām – sliktas kvalitātes būvprojekta ekspertīze, kas 
nenovērsa konstrukciju sabrukšanas riskus.  
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Ziņojumā tika konstatēts, ka “9.4.3. Lielveikala projektēšanas laikā saskaņā ar toreiz spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem Lielveikala projektam bija jāveic ekspertīze. Būvprojekta 
ekspertīze tiek veikta pirms būvdarbu uzsākšanas ar mērķi sniegt izvērtējumu par 
būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu 
prasībām. (…)  Pastāv liela iespējamība, ka Lielveikala projekta ekspertīze tika veikta 
formāli, jo iepriekšējais regulējums aprakstīja ekspertīzes formālo pusi, paredzot, ka 
ekspertīze ir veicama un ka ekspertam ir jāsniedz savs atzinums par izvērtējamo 
būvprojektu, bet ekspertīzes saturs netika noteikts”.   
 
Kopš traģēdijas, ir notikuši būtiski uzlabojumi šajā jomā: 

- paredzot gadījumus, kad būvprojektu ekspertīzes ir jāveic obligāti (Vispārīgie 
būvnoteikumi, 43.punkts “43. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas 
būvju būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektam”;  

- nosakot ekspertīzes tvērumu (piemēram, “Ēku būvnoteikumi” 83. punkts paredz,  
“Trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic, lai izvērtētu projektētās ēkas 
atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī 
ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām.”,  

- nosakot kvalifikācijas prasības būvprojektu ekspertīžu veicējiem (piemēram, 
Vispārīgo būvnoteikumu 44,punkts paredz, ka “Būvprojektu ekspertīzi trešās 
grupas būvēm ir tiesīgi veikt tikai tie būvkomersanti, kuri nodarbina 
būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā”).  

 
Aptaujas ietvaros respondenti varēja novērtēt divus kvalitātes kritērijus, kas raksturo labi 
paveiktu būvprojekta ekspertīzi. Ekspertīze sniedz izvērtējumu par: 

1) tehniskā risinājuma vai būves un veikto būvdarbu atbilstību būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām 

2) projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudot slodžu un konstrukciju 
aprēķinus.  

 
Vairākums  respondentu pozitīvi vērtē  būvprojekta ekspertīžu kvalitāti (grafiks nr.5 un 
grafiks nr.6), piekrītot vai drīzāk piekrītot apgalvojumam, ka būvprojekta ekspertīze ir 
veikta profesionāli un sniedz kvalitatīvo izvērtējumu par projektēto nozīmīgo 
būvkonstrukciju noturību, pārbaudot slodžu un konstrukciju aprēķinus .  
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Grafiks Nr.5 “Vērtējums par būvprojektu ekspertīžu kvalitāti”. 

 
 
 
Grafiks Nr.6 “Vērtējums par būvprojektu ekspertīžu kvalitāti”. 

 
 
 
Arī par šo vērtējumu aptaujas dalībnieki varēja sniegt viedokli/redzējumu. Apkopojot 
komentāros izteikto jāsecina, ka ļoti bieži tiek  norādīts, ka  būvprojekta ekspertīze tomēr 
vēl joprojām ir ļoti formāls process, lai izpildītu normatīvos aktos noteiktos prasības.  
 

Aptaujāto izteiktie viedokļi: 
 
“Būvprojekta ekspertīze bieži vien tiek veikta, lai izpildītu normatīvās minimālās 
prasības. Piekrītu, ka pievērš lielāku uzmanību aprēķiniem un izmaiņām, kurām 
nepieciešama ekspertīze, bet ekspertīzes ietvaros netiek risinātas būvprojektu sadaļu 
nesaistes”.  
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“Ekspertīzes arvien biežāk ir nekvalitatīvas”. 
 
 “Ekspertīze tiek veikta diezgan formāli”. 
 

 

4. Būvdarbu veikšanas kvalitāte  
 

 
Aptaujas dalībniekiem tika dota iespēja novērtēt būvdarbu veicēju darbu, pamatojoties 
uz šādiem kvalitātes rādītājiem: 1) būvdarbu veicēju profesionālā sagatavotība; 2) 
piesaistītā darba spēka kvalitāte.  
 
Respondentu atbildes liecina, ka būvdarbu veicēju profesionālā sagatavotība ir 
atbilstošā līmenī, taču ir konstatējamas problēmas ar kvalificēta darba spēku piesaisti.  
 
Grafiks Nr.7 “Vērtējums par būvdarbu veicēju kvalitāti – būvdarbu veicēja 
profesionalitāti” 
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Grafiks Nr.8 “Vērtējums par būvdarbu veicēju kvalitāti – kvalificētu darbaspēku” 

 
 
 
Aptaujas dalībnieku sniegtie komentāri apliecina problemātiku, kas saistās ar kvalificēta 
darba spēka piesaisti būvdarbu veikšanai, proti, vairākkārtīgi norādot, ka ir grūti atrast un 
piesaistīt kvalificētu darba spēku. Komentāros norādīts, ka Latvijā trūkst kvalificētu 
speciālistu un būvdarbu veicējiem ir liels izaicinājumus, nokomplektēt komandas. Tāpat 
tiek norādīts, ka nereti ģenerāluzņēmējs, taupot līdzekļus, nav ieinteresēts kvalificēta 
darba spēka piesaistē, jo tas būs dārgāk, tā vietā izvēloties mazkvalificētu, lētu darba 
spēku. 
  

Aptaujāto izteiktie viedokļi: 
   
“(…) Nav jau darbaspēka būvniekiem, ES tirgus( ieskaitot NOR) ir vaļā un sava amata 
meistaram ir piedāvājumi no kuriem neatsakās, proti Rietumu kaimiņvalstīs. Tāpēc 
būvnieki spiesti strādāt ar to, kas ir, ne tas apķērīgākais, ne tas gaišākais, ne godīgākais. 
“ 
“Kvalificēts darbaspēks ir ļoti grūti atrodams” 
“Būvniecības procesā iesaistīto "speciālistu" profesionālā kvalifikācija ar katru gadu 
pazeminās. Trūkst vadītāji ar inženiera domāšanu.” 
“(…)  Izmaksu samazināšanas rezultātā būvobjektos ģenerāluzņēmēji nodarbina tikai 
vislētāko darbaspēku, kas neapzinās sava darba nozīmi un kam nav atbilstoša 
kvalifikācija. (…) “ 

 

5. Kontrolējošo iestāžu darba kvalitāte 
 
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Ziņojumā tiek norādīts uz vairākām problēmām 
attiecībā uz pašvaldību būvvaldes (kā kontroles un uzraudzības iestādes) spēju identificēt 
un preventīvi novērst būtiskās problēmas būvniecības procesā.  
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Ziņojuma 8.5.1. sadaļā minēts, ka “(…) Drošu būvniecību nodrošinās saprātīgs līdzsvars 
starp valsts un pašvaldību būvniecības kontroli un katra būvniecības procesa dalībnieka 
atbildību un kompetenci. Komisija vienprātīgi uzskata, ka pastāvošās sistēmas ietvaros ir 
jāstiprina pašvaldību būvvalžu kapacitāte un pilnvaras, tajā pašā laikā cenšoties 
nepaplašināt būvvalžu funkcijas. Līdztekus tam jādomā par būvniecības procesa 
dalībnieku atbildības un kompetences stiprināšanu”5.  
 
Grozījumi Būvniecības likumā6, kas tika pieņemti 2021.gada 15.aprīlī, paredz atbildības 
sadalīšanu starp visiem būvniecības procesā iesaistītiem dalībniekiem, nosakot būvvaldei 
noteiktu lomu un līdzdalību būvniecības uzraudzībā7.  
 
Aptaujas ietvaros vēlējāmies noskaidrot kā būvspeciālisti vērtē būvvalžu un BVKB lomu 
būvniecības kontrolē un spēju aktīvi iesaistīties būvniecības procesos, novēršot 
nekvalitatīvas būvniecības riskus.  
 
Aptaujas dati rāda, ka dalībnieki negatīvi vērtē valsts izveidoto uzraugošo institūciju 
spējas aktīvi iesaistoties un preventīvi novērst nedrošas būvniecības riskus (grafiks 
nr.9).  
 
Grafiks Nr.9 “Vērtējums par būvvalžu un BVKB veikto būvdarbu kontroli” 

 
 

                                                           
5 Ziņojums pieejams šeit : https://likumi.lv/ta/id/277713 
6 https://likumi.lv/ta/id/322957-grozijumi-buvniecibas-likuma 
7 Grozījumi Būvniecības likumā , kas tika pieņemti 2021.gada 15.aprīlī, paredz atbildības sadalīšanu starp 
visiem būvniecības procesā iesaistītiem dalībniekiem, nosakot, ka būvvaldes loma ir : 
1)pārbaudīt un kontrolēt kā tiek ievērota arhitektoniskās kvalitātes  principa ievērošana (ciktāl tas attiecas 
uz būves iekļaušanos ainavā un pilsētvidē, pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā (ja tāds ir 
izstrādāts) un detālplānojumā (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem)),  
2) kā arī kontrolēt noteiktu tehnisko prasību ievērošanu (novietojums, patvaļīga būvniecība un patvaļīga 
ekspluatācija un būves atbilstība būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem, pieņemot būvi ekspluatācijā) . 
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Analizējot aptaujas dalībnieku komentārus, var konstatēt divas dominējošās problēmas, 
kas sniedz skaidrāku ieskatu par iemesliem kāpēc kontrolējošās institūcijas nespēju 
savlaicīgi identificēt un novērst problēmas: 

1. kontrolējošās iestādes neveic būvdarbu kontroli, bet pārbauda dokumentus. 
Aptaujas dalībnieki norāda, ka būvvaldes un BVKB vairāk koncentrējās uz 
dokumentu pārbaudi, kontrolē būvobjekta dokumentu atbilstību normatīvo aktu 
prasībām, ne pašu būvdarbu procesu kā tādu, tātad nevar konstatēt būtiskās 
problēmas būvdarbu veikšanas procesā un nevar preventīvi apzināt 
problēmjautājumus;  

2. kontrolējošās iestādes reti apmeklē būvobjektu būvdarbu laikā. No dalībnieku 
atbildēm konstatējams, ka kontrolējošās iestādes maz apmeklē būvobjektu 
būvniecības procesā, tiek norādīts uz lielo kadru mainību šajās institūcijās un akūtu 
vajadzību pēc papildus kvalificētiem speciālistiem.  

 

Aptaujāto izteiktie viedokļi:  
 
“Lielāks ir palicis tikai juridiskais slogs un atbildības pārlikšana uz citiem, bet reālā 
kontrole par fizisko darbu izpildi ir vājināta. Uz reāliem darbu veicējiem - darbu 
vadītājiem, būvuzraugiem uzlikti vairāk pienākumi cīnīties ar dokumentiem un virtuālo 
vidi, atņemot fiziski laiku vairāk kontrolēt darbu pašā būvobjektā. Kopumā viss labi 
izskatās tikai uz papīra, bet reālās būves pa šiem gadiem kļūst vēl bīstamākas. Svarīgi 
arī būvvaldēm ir tikai papīrs "ķeksīša" pēc, bet kas reāli notiek ar nesošajām 
konstrukcijām objektos nevienam neinteresē. Būvinspektori vairāk ir pārvērsti par 
juristiem, nevis būvniecības speciālistiem, kas spēj izprast vai būve ir droša, kaut vai ar 
profesionālu skatienu.” 
 
“Ir ļoti grūti fiksēt neatbilstības (it īpaši, ja būvniecības dalībnieki apzinās riskus un 
gatavi tos notušēt) dažas reizes apmeklējot būvobjektu būvdarbu laikā. Piemēram, 
pieņemot kādu no lielajiem būvobjektiem būvinspektoram nav fiziski iespējams 
detalizēti iepazīties ar visu informāciju (izpilddokumentāciju un būvprojekta izmaiņām), 
faktisko darbu izpildi un atbilstību būvprojektam.” 
 
“Būvvaldes un BVKB vairāk kontrolē būvobjekta dokumentu atbilstību normatīvo aktu 
prasībām, ne reālos būvobjektā veiktos darbus, manuprāt to arī neatļauj būvvalžu un 
BVKB kapacitāte.” 
 
“Strādā pārsvarā cilvēki bez reālas būvniecības pieredzes, bieza kadru mainība” 
 
“Objektu ir pārāk daudz, BVKB darbinieku par maz. Uzskatu, ka viņi fiziski to nespēj 
kvalitatīvi paveikt.” 
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5.1. Vērtējums par būvvalžu darbu būvdarbu kontroles īstenošanā 

 
Lai labāk izprastu būvvalžu vietu un lomu būvniecības procesu kontrolē, lūdzām aptaujas 
dalībniekus novērtēt būvvalžu darbu pēc 4 kritērijiem: 1) zināšanas un kompetence; 2) 
iesaistes līmenis būvniecības procesā; 3) spēja ievērot lēmumu pieņemšanas termiņus un 
4) līdzdalība problēmu risināšanā.  
 
Aptaujas dalībnieku vairākums (51 no 66 respondentiem) uzskata, ka Būvvaldēs 
strādājošie ir zinoši un pārzina tiesisko regulējumu, bet aptuveni puse (32 no 66 
respondentiem) uzskata, ka Būvvaldes darbinieki  sniedz atbildes pēc būtības.  
 
Grafiks Nr.10 “Izvērtējums par būvvaldes darbu –būvvaldes darbinieku kvalifikācija”. 

 
 
Grafiks Nr.11 “Izvērtējums par būvvaldes darbu – būvvaldes darbinieku sadarbība”. 

 
 
Divos aspektos, būvvaldes darbam ir kritisks vērtējums. Aptaujas dalībnieki negatīvi vērtē  
būvvaldes iesaisti būvniecības procesa uzraudzībā – 46 no 66 aptaujātajiem neuzskata, 
ka būvvalde to dara pietiekami. Viedokļi dalās par būvvaldes spēju savlaicīgi izskatīt 
iesniegtos dokumentus, kur puse no aptaujātajiem (35 no 66) par to ir drīzāk kritiski, 
turklāt starp tiem 12 aptaujātie ir ļoti kritiski (grafiks nr. 12 un grafiks nr.13).   
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Grafiks Nr.12 “Izvērtējums par būvvaldes darbu – dokumentu savlaicīgu izskatīšanu” 

 
 
Grafiks Nr.13 “Izvērtējums par būvvaldes darbu – darbinieku iesaisti būvniecības procesa 
uzraudzībā” 

 
 
 
Aptaujas dalībnieku atstātie komentāri par būvvaldes darbu apstiprina iepriekš 
konstatētas problēmas, atbildēs dominē šādi viedokļi:  
 

 būvvaldes darbinieki nereti nav speciālisti būvniecības jomā, bet gan juristi. 
Aptaujas dalībnieki norāda, ka būvvalde koncentrē savu spēkus un uzmanību uz 
dokumentu pārbaudi, maz iesaistoties būvdarbu kontrolē. Tāpat tiek norādīts, ka 
būvvaldes darbība vairs nav saistīta ar būvniecības procesa kvalitātes kontroli un 
būvvaldes ir kļuvušas daudz birokrātiskākās, lielāku uzmanību pievēršot tieši 
dokumentu pārbaudei, atbildīgo būvspeciālistu parakstu kontrolei un līdzīgu 
administratīvo prasību uzraudzībai. 
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Aptaujāto izteiktie viedokļi: 
 
“Runāju tikai par tām BV ar kurām bijusi sadarbība. (…)  pārvalda juristi un 
mazizglītoti, bailīgi bezmugurkaula birokrāti kuri visu būvniecības procesu 
padara absurdu. Uz šīm BV manas atbildes neattiecas”. 
 
“Kā minēju iepriekšējā komentārā, tad pēdējos gados būvvaldes un 
būvinspektori vairāk pārvērsti par juristiem, kas tikai izvērtē vai ir dokumenti 
un atļaujas, bet pēc būtības objekts- ēkas ir mazsvarīgs, un profesionālisms par 
saprašanu par ēkas drošību šiem speciālistiem zūd, it sevišķi ar jaunāku 
paaudzi, kam nav pieredze, bet viss notiek tikai uz papīra. Jo ja kāds ir kaut ko 
iesniedzis un parakstījis, tad nevienam nekas vairāk neinteresē un pat nav 
spējīgi saprast vai tas, kas projektā ir uzzīmēts ir kaut mazliet drošs.” 

 

 būvvaldes darbiniekiem vajadzētu pilnveidot savas zināšanas būvniecības jomā. 
Vairākums komentāru saistās ar apgalvojumiem, ka būvvaldēs trūkst kvalificētu 
speciālistu - būvspeciālistu, kas varētu aktīvāk iesaistīties arī būvdarbu kontrolē.  

 

Aptaujāto izteiktie viedokļi: 
 
“(…)  būvvaldes darbinieki ļoti zemas kvalifikācijas (piemēram 3.grupas būvē 
par būvniecību neatbilstoši būvprojektam administratīvo lietu ierosināja pret 
fizisku personu-būvspeciālistu)” 
“Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana jau vien ir bieži vien 
nepietiekoša, nerunājot par projektēšanu būvprocesiem kopumā” 

 

 noteiktām būvvaldēm ir problēmas ar termiņu ievērošanu. Atbildēs bija minētas 
vairākas būvvaldes (dažas atkārtojās), kur termiņu ievērošanu lēmumu 
pieņemšanai ir īpaši problemātiska.  

 

Piemēri no atbildēm: 
 
(…) ir pilnīga katastrofa ar izskatīšanas termiņiem!  
(…) būvvalde nekad nedara savu darbu laicīgi. Izskatās, ka ir trūkums gan 
kvalificētiem specialistiem gan vispār cilvēku resursiem. 

 

5.2. Vērtējums par Būvniecības valsts kontroles biroja darbu būvdarbu 

kontroles īstenošanā 
 
Būvniecības valsts kontroles birojs tika izveidots pēc traģēdijas, kas notika Zolitūdē, 
tādejādi stiprinot valsts uzraudzību nozīmīgiem būvprocesiem. Saskaņā ar grozījumiem 
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Būvniecības likumā8, kas tika pieņemti 2021.gada 15.aprīlī, tika mainīts arī BVKB 
pienākumu apjoms, piemēram, turpmāk paredzot, ka BVKB uzraudzīs tikai trešās grupas 
publiskas ēkas būvniecības procesu, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja.  
 
Aptaujas dalībniekiem bija iespēja izvērtēt BVKB darbu pēc četriem kritērijiem: 1) 
zināšanas un kompetence; 2) iesaistes līmenis būvniecības procesā; 3) spēja ievērot 
lēmumu pieņemšanas termiņus un 4) līdzdalība problēmu risināšanā. 
 
Aptaujas dati rāda, ka kopumā BVKB darbs tiek vērtēts pozitīvi (grafiks nr.14).  
 
Grafiks Nr.14 “Izvērtējums par BVKB darbu” 

 
 
Izvērtējot respondentu atstātos komentārus par BVKB darbu, var secināt, ka tā darbība 
tiek vērtēta pozitīvi, lai arī neizpalika komentāri par šādas iestādes nozīmi un 
nepieciešamību, aicinot stiprināt būvvaldes. Komentāru par BVKB darbu nebija daudz, 
tāpēc tie netiek papildus analizēti.  

6. Izaicinājumi, sekmējot drošu un kvalitatīvu būvniecību 
 
Lai iegūtu plašāku ieskatu par nepieciešamiem uzlabojumiem, kas veicinātu drošu un 
kvalitatīvu būvniecību, respondentiem bija iespēja identificēt 1-2 problēmas (aprakstīt 

                                                           
8 https://likumi.lv/ta/id/322957-grozijumi-buvniecibas-likuma 
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brīvā formā). Respondentu atbildes var sagrupēt četros lielos blokos, kas aprakstīti 
turpinājumā.  
 

1. Jāizbeidz prakse, kad būvdarbi (un ar to saistītie procesi), tiek iepirkti par 
zemāko ceno. Lielākajā daļā anketu tiek uzsvērts, ka pakalpojumi, kas tiek iepirkti 
publiskajā iepirkumā par zemāko cenu, nav kvalitatīvi un rada daudzas citas 
tālākas sekas (piemēram, ģenerāluzņēmējs, taupot līdzekļus, piesaista 
mazkvalificētu un lētu darba spēku, kas nenodrošina kvalitatīvu gala pakalpojumu 
jeb produktu).  

2. Jānodrošina, ka būvdarbus veic kvalificēts darba spēks. Otrs biežāk pieminētais 
problēmjautājums saistās ar būvdarbu veicēju darbinieku zemo kvalifikāciju vai 
problēmu, ka trūkst kvalificētu darbinieku. Tiek norādīts uz gadījumiem, kad viens 
speciālists vienlaicīgi ir atbildīgā amatā vairākos būvobjektos, tādejādi radot 
kvalitātes un drošības riskus būvobjektam.  

3. Jāstiprina kontrolējošo iestāžu spējas un kapacitāti. Respondenti norāda, ka ir 
jāpalielina darbinieku skaits būvvaldēs, tai skaitā, palielinot arī atalgojuma 
apmērus, lai atalgojums ir konkurētspējīgs un kontrolējošos institūciju darbā  var 
tikt piesaistīti profesionāļi.  

4. Jāpilnveido tiesiskais regulējums. Vairākkārtīgi tiek norādīts, ka būvniecības 
veikšanā arvien lielāku lomu ieņem pareizi sagatavoti dokumenti, mazāk laika 
atstājot reāliem būvdarbiem un ar to saistīto problēmu risināšanai. Ir jāsabalansē 
pienākumu apjoms sagatavot pareizus dokumentus ar reālo būvdarbu uzraudzības 
procesiem. Tāpat vairākās atbildēs parādās pienākums sabalansēt atbildības starp 
būvniecības procesā iesaistītam pusēm (gan uzliekot “pilnu” atbildību par 
būvniecības procesiem vienai personai – pasūtītājam, gan iesakot noteikt dalītu 
atbildību starp visām būvniecībā iesaistītajām pusēm). Vienas personas 
(pasūtītāja) atbildība par visu būvniecības procesu kopumā, no sākuma 
(iniciēšana) līdz beigām (ekspluatācija).  

 
 
 


