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Rīga 
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Uz TAP VSS-2090 
 

Ekonomikas ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Noteikumi par būvinspektoriem” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projekta „Noteikumi par būvinspektoriem” izziņu par atzinumos 
sniegtajiem iebildumiem un informē, ka uztur šādus iebildumus: 

 
1. LPS uzskata, ka būvinspektoru kvalifikācijas problēma būtu jārisina, 

ieviešot pilnīgi atsevišķu, ar būvprakses sertificēšanu nesaistītu 
būvinspektoru atestācijas, reģistrēšanas un sistemātiskas kontroles 
kārtību, kuras laikā tiek pārbaudītas tieši tās zināšanas, kas 
vajadzīgas būvinspektora darba pienākumu pildīšanai, nevis 
būvuzraugu un darbu vadītāju darba funkciju dublēšanai. 
 

2. Iebilstam pret redakciju: „pieciem gadiem pēc augstākās izglītības 
iegūšanas arhitektūras vai būvniecības jomā” – balstoties uz agrāk 
spēkā esošo MK noteikumu „Noteikumi par būvinspektoriem” 
2.2.1. punktā noteikto prasību, pašvaldībām bija iespēja pieņemt 
darbā jaunos inženierus kā būvinspektora palīgus un piecu gadu 
laikā apmācīt, ievadīt darbā, kas deva iespēju sagatavot kvalificētus 
speciālistus būvinspektoram darbam. Iestrādājot šo prasību „pieciem 
gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas”, interese par 
pašvaldības būvinspektora darbu zudīs, jo, iegūstot būvspeciālista 
sertifikātu, ikvienam būs lielāka interese praktizēt būvniecības 
nozarē, kur atalgojums būs ievērojami augstāks nekā pašvaldības 
būvinspektoram. Ierosinām izteikt noteikumu projekta 4.3. punktu 
šādā redakcijā: „ir patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības 
jomā, kas nav mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista 
sertifikāta saņemšanas un iegūta pēdējo 10 gadu laikā”. 
 

3. Ministru kabineta noteikumu projekta „Vispārīgie būvnoteikumi”, 
kas 2013. gada 19. decembrī tika izsludināts Valsts sekretāru 
sanāksmē, 75. punktā minēts, ka „Būvniecības kontroli pašvaldībā 
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veic būvinspektors, kuram ir piešķirtas kontroles tiesības un kurš ir 
reģistrēts būvinspektoru reģistrā. Šie noteikumi nosaka, ka 
būvinspektoram ir aizliegts stāties darba tiesiskās attiecībās ar 
būvkomersantu un sniegt būvniecības pakalpojumus”.  
Rezultātā izveidojas situācija, kad Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Noteikumi par būvinspektoriem” un „Vispārīgie 
būvnoteikumi” regulējums ir pretrunā viens otram. 
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