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Ekonomikas ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
19. augusta noteikumos nr. 500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi precizēto Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 
19. augusta noteikumos nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”” un atzīmē, ka 
vairums pašvaldību priekšlikumu ir ņemti vērā, taču vienlaikus informē, ka 
uztur iebildumu attiecībā pret 133. punkta otro teikumu, kas liedz 
būvinspektoram stāties darba tiesiskajās attiecībās ar būvkomersantu un 
sniegt būvniecības pakalpojumus, pat tad, ja tas notiek citas pašvaldības  
teritorijā. LPS uzskata, ka šāds ierobežojums ir nepamatots, jo saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem līgumu par būvuzraudzību slēdz 
pasūtītājs, nevis būvkomersants. Informējam, ka šāda rakstura ierobežojumi 
apdraud vismaz 16 pašvaldību būvvalžu tālāku darbību.  

Vēršam uzmanību uz to, ka LPS vairākkārt ir atgādinājusi, ka būvju 
iedalījums grupās jāveido, sasaistot spēkā esošos MK noteikumus “Noteikumi 
par būvju klasifikāciju” un specializētos būvnoteikumus, lai gan 
projektētājiem, gan būvuzņēmējiem būtu saprotams, uz kuriem 
specializētajiem būvnoteikumiem ir jābalstās projektējot un kuru MK 
noteikumu pielikumi jāizmanto būvniecības laikā. Aicinām izstrādāt Ministru 
kabineta protokollēmumu ar norādi, ka joprojām nav izpildīts Ministru 
kabineta 2011. gada 8. februāra prot. nr. 8 30. § uzdevums, kas paredzēja 
Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2011. gada 
1. novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 
grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos nr. 1620 
“Noteikumi par būvju klasifikāciju”. Ekonomikas ministrijas piedāvājums 
izskatīt šo jautājumu Būvniecības padomē konceptuāli šo jautājumu nerisina, 
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jo Būvniecības padomes lēmumi ir rekomendējoši valsts institūcijām, 
sabiedriskajām organizācijām, zinātniskajām un profesionālās izglītības 
institūcijām, kā arī uzņēmējsabiedrībām un to apvienībām, bet nav tām 
saistoši. 
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