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Ekonomikas ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvspeciālistu kompetences 
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, jo ir radušies 
iebildumi. 

LPS ar gandarījumu atzīmē, ka ir ņemti vērā tās priekšlikumi par 
būvinspektora palīga statusu, un konceptuāli atbalsta noteikumu projekta 
12. punktā teikto, ka ne tikai būvinspektora, bet arī būvinspektora palīga 
amata pienākumu pildīšanu iekļauj personas praktiskā darba pieredzē, kas 
nepieciešama būvspeciālista sertifikāta saņemšanai būvuzraudzības 
specialitātē, kā arī būvspeciālista patstāvīgajā praksē būvdarbu vadīšanas 
specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē. Vienlaikus norādām, ka būtu 
jāprecizē, ka attiecībā uz būvinspektora palīgiem iestādei, kura novērtē 
būvspeciālistu kompetenci un veic to patstāvīgās prakses uzraudzību, 
jāizvērtē, vai būvinspektora palīgs savā amatā tiešām ir veicis būvobjektu 
apsekošanu un citus pienākumus, kur iegūtā prakse un zināšanas būtu 
pielīdzināma būvspeciālista pienākumu veikšanai (proti, lai izslēgtu iespēju, 
ka būvinspektora palīgs, kurš veicis tikai dokumentu kopēšanu, apkopošanu 
vai cita veida darbu iestādē uz vietas, neiesaistoties objektu apsekošanā, 
iegūtu būvspeciālista sertifikātu). LPS vairākas reizes ir uzsvērusi, ka 
konceptuāli jāmaina normatīvais regulējums attiecībā uz būvinspektoriem, 
iespējams, atsakoties no obligātas prasības par būvspeciālista sertifikātu, kura 
būtu aizstājama ar eksāmenu. Tādā gadījumā būtu loģiski, ka būvinspektora 
palīgs pēc kāda laikā varētu kļūt par būvinspektoru. 

Vienlaikus norādām, ka projekta 12. punktā norādītais princips būtu 
jāattiecina arī uz pašvaldību būvvaldēs strādājošiem arhitektiem, līdz ar to 
lūdzam 12. punktu aiz vārda “palīga” papildināt ar vārdiem “kā arī būvvaldes 
arhitekta”. Norādām, ka, strādājot par arhitektu būvvaldē, kur ir ļoti saspringts 
darba režīms, praktiski nav iespējams papildus patstāvīgi veikt projektēšanas 
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darbus ārpus pašvaldības, kuras būvvaldē nodarbināts arhitekts, 
administratīvās teritorijas. 

Norādām, ka būtu jāprecizē projekta 19. punkts, lai komisijas sastāvam, 
kurš sertificē būvspeciālistus būvekspertīzes jomā, būtu augstākas prasības. 
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Aino Salmiņš, padomnieks tehnisko problēmu jautājumos  
67508561, 29166924, aino.salmins@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


