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Par Ministru kabineta noteikumu 

projektu "Grozījumi Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumos Nr.499 "Noteikumi par 

būvinspektoriem"" (VSS-48) 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem"", jo ir šāds 

iebildumi: 

 

1. Neatbalstām noteikumu projekta 18.punkta redakciju, kurā noteikts 

būvvaldēm jauns darba pienākums - būvinspektora profesionālās 

darbības uzraudzība. Starp būvvaldi un būvinspektoru darba tiesisko 

attiecību ietvaros ir risināmi jautājumi par būvinspektora atbilstību 

amatam un amata pienākumu pienācīgo pildīšanu. Būvinspektora 

lēmuma vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas ietvaros tiek pārbaudīts 

tiesiskums. Būvinspektors iestādē (Būvvaldē) darbojas administratīvā 

procesa ietvaros, tātad par viņa lēmumiem atbildīga ir Būvvalde. Bez 

tam piedāvātajā likumprojekta 18. punktā nekas konkrēti nav pateikts ko 

nozīmē “būvinspektora profesionālās darbības uzraudzība”, līdz ar to var 

secināt, ka veicamās darbības attiecībā uz uzraudzību ir interpretējamas 

pēc katras būvvaldes ieskatiem.  

2. Attiecībā par būvpseciālistu patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas 

procesu, ko reglamentē Ministru kabineta 2018. gada 20. marta 

noteikumi Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kas nodrošina efektīvu 

personas kvalifikācijas pārbaudi un piešķirtais būvspeciālista sertifikāts 

apliecina personas kompetenci veikt savus profesionālos pienākumus. 

Norādām uz to, ka būvinspektors, atšķirībā no būvdarbu vadītāja, 

būvuzrauga un citiem būvniecības procesa dalībniekiem, būvobjektā 

neuzturas pastāvīgi, bet veic būvobjektu pārbaudes izlases kārtībā līdzīgi 
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kā to veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kurš kontrolē 

pielietoto būvizstrādājumu atbilstību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, kurš kontrolē ugundrošības normatīvo aktu ievērošanu būvēs, 

Valsts vides dienests, kurš kontrolē vides aizsardzības prasību 

ievērošanu būvobjektos u.c. valsts pārvaldes iestādes. Būvinspektors 

veicot būvobjekta pārbaudi, pārliecinās par būves atbilstību projekta 

risinājumiem, pielietoto materiālu atbilstību, būvdarbu veikšanas 

dokumentācijas esību objektā, atbilstošu būvspeciālistu esību u.c., bet 

neveic, piemēram, būves konstrukciju pārrēķinus. Esošie būvinspektori 

pamatā ir ieguvuši būvspeciālista sertifikātu kādā no reglamentētās 

sfēras jomām, nevienam nav visu sfēru būvspeciālistu sertifikāti. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka pašvaldība nespēj aizpildīt 

būvinspektora štata vietu, nav samērīgi prasīt 2 gadu pieredzi pēc 

būvspeciālista sertifikāta saņemšanas, lai varētu pretendēt uz būvinspektora 

amatu.  

 

 

 

Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aino Salmiņš 29166924  

Aino.Salmins@lps.lv 
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


