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Rīga 
11.04.2014. Nr. 0320141069/A834 
Uz TAP VSS-289 
 

Ekonomikas ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Būvniecības informācijas sistēmas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Būvniecības informācijas sistēmas 
noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Noteikumu projekta 2. punkts izslēdzams, jo būvniecības 
informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) definīcija ir ietverta jau 
Būvniecības likuma 24. panta pirmajā daļā. Nebūtu pieļaujams dublēt likuma 
normu vai noteikumu projektā paredzēt citu Sistēmas definīciju, kas nosaka 
citu šī jēdziena saturu. 

2. Nepieciešams precizēt noteikumu projekta 4. punktu, jo nav 
saprotams, vai datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, varēs iegūt par maksu vai arī tie nebūs pieejami vispār. Lai neradītu 
tiesību normas dažādas interpretācijas iespējas, būtu jāprecizē redakcija. 

3. Noteikumu projekta 5. punktā norādīts, ka Sistēma ietver 
Būvniecības likuma 24. panta otrajā daļā minēto informāciju, savukārt 
Būvniecības likuma 24. panta otrajā daļā ir minēti „vispārīgi informācijas 
bloki”, kurus likumprojekta apspriešanas gaitā pirms tā pieņemšanas tika 
solīts precizēt Ministru kabineta noteikumos. Piemēram, būvniecības 
uzsākšanai nepieciešamā informācija – nav saprotams, kādā apjomā šī 
informācija tiks uzkrāta un kādā veidā ievadīta Sistēmā. Noteikumu projektā 
būtu nepieciešams precizēt Būvniecības likuma 24. panta otrajā daļā minētās 
informācijas apjomu. 

4. Noteikumu projekts nosaka, ka iestādei, kas pilda būvvaldes 
funkcijas, kuras noteiktas Būvniecības likuma trešajā daļā, ir pienākums 
nodrošināt dokumentu, kas iesniegti papīra dokumenta formā, ievadīšanu 
Sistēmā. LPS uzskata, ka  būtu jāprecizē, vai minētais pienākums attiecas arī 
uz vietējo pašvaldību būvvaldēm vai citām iestādēm, kas pilda Būvniecības 
likuma 12. panta trešajā daļā minētās funkcijas. 

5. Noteikumu projekta 12. punkts paredz Sistēmas pārzinim 
tiesības pastāvīgi un bez maksas saņemt un izmantot noteikumu projekta 
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12. punktā minēto informāciju, taču iestādēm, kas veiks informācijas 
ievadi Sistēmā, pieejas šādai informācijai nebūs. Līdz ar to ir bažas, vai, 
piemēram, pašvaldībām pašām jāiegūst informācija no šiem reģistriem, 
lai nodrošinātu informācijas ievadi, vai arī tām būs piekļuve minētajai 
informācijai tādā apjomā, lai varētu nodrošināt nepieciešamās 
informācijas ievadi Sistēmā. 

6. No noteikumu projekta teksta nav saprotams, vai Sistēmas lietošana 
ir obligāts pienākums būvniecības procesa dalībniekiem, tai skaitā 
būvspeciālistiem un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām. 
Vienīgi noteikumu projekta 18. punkts paredz, ka šo noteikumu 11. punktā 
noteiktie dalībnieki, kuri pilda pašvaldības būvvaldes funkcijas, kas noteiktas 
Būvniecības likuma 12. panta trešajā daļā, Sistēmas lietošanu uzsāk, 
noslēdzot vienošanos ar Sistēmas pārzini atbilstoši šo noteikumu 13. punktam 
ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim. Nav saprotams, vai pašvaldībai 
ir tiesības nelietot šo sistēmu, kā arī nav saprotams, kas notiek, ja nav 
iespējams vienoties ar Sistēmas pārzini par vienošanās noteikumiem, ja 
Sistēmas pārziņa izvirzītās prasības pašvaldībai rada nesamērīgu slogu. 

7. No noteikumu projektā ietvertā regulējuma nav saprotams, vai 
Sistēmā tiks uzkrāti arī vēsturiskie dati, kas radušies pirms Sistēmas 
darbības uzsākšanas, un vai pašvaldībām būs pienākums tādus iesniegt. 
Ja šādi dati netiek uzkrāti, pašvaldībām būs nepieciešams paralēli 
uzturēt iepriekš lietotās sistēmas, kurās uzkrāti vēsturiskie dati. 

8. Papildus informējam, ka Sistēmā nav paredzēta dažādu meklētāju 
izveide, kas ir priekšnoteikums, lai iestāde varētu nodrošināt savu funkciju 
izpildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, efektīvi veicot informācijas 
atlasi un apkopošanu, un lai pašvaldībām nebūtu jāveic dubults darbs, uzturot 
līdztekus Sistēmai arī savas būvniecības informācijas sistēmas, kas pielāgotas 
darbam ar būvniecības gaitā uzkrāto informāciju. 

9. Sistēmā uzkrāto informāciju nav paredzēts izmantot pašvaldības 
nodevu administrēšanai. LPS ir saņēmusi informāciju no Rīgas būvvaldes, ka 
Sistēmas izstrādātāji vairākkārt ir iepazīstināti ar Rīgas pilsētas pašvaldības 
praksi un izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem, kas ievērojami ļauj 
ekonomēt pašvaldības cilvēkresursus, laika un finanšu resursus, taču Rīgas 
pilsētas pašvaldības ierosinājumi nav ņemti vērā, paredzot risinājumus, kas 
nenodrošina pašvaldību vajadzības un radīs nepieciešamību pēc papildu 
sistēmu uzturēšanas, tādējādi palielinot pašvaldības izdevumus un resursu 
patēriņu. 

10. Vairākas pašvaldības norāda, ka problemātiski varētu būt arī 
jautājumi, kas saistīti ar lietvedības prasību nodrošināšanu pašvaldībās, tai 
skaitā jautājumi, kas attiecas uz dokumentu glabāšanu, arhivēšanu un lietu 
nomenklatūru. 

11. Papildus lūdzam Būvniecības informācijas sistēmā paredzēt 
būvniecības atkritumu uzskaites sistēmu, kas nodrošina precīzu būvniecībā 
radušos atkritumu uzskaiti un šo atkritumu pārvadājumu uzskaiti. Pašlaik  
Latvijā nav pilnībā izveidota sistēma, kas nodrošina precīzu būvniecībā 
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radušos atkritumu uzskaiti un šo atkritumu pārvadājumu uzskaiti, kā rezultātā 
vides aizsardzības kontrolējošām iestādēm nav iespējams nodrošināt tādu 
būvniecības atkritumu savākšanas un pārvadāšanas kontroli, lai nepieļautu 
vides aizsardzības prasībām neatbilstošu būvniecības atkritumu 
apsaimniekošanu un šo atkritumu nelegālu apglabāšanu tam neparedzētās 
vietās, tādējādi izraisot vides piesārņojumu, ainavu degradāciju un vides 
kvalitātes pasliktināšanos. 
 
 
 
 
 
 
Priekšsēža p.i. Olga Kokāne 
 
 
 
 
 
11.04.2014. 16:27 
734 
Aino Salmiņš, Padomnieks tehnisko problēmu jautājumos  
67508561, 29166924, aino.salmins@lps.lv 
 
 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


