
BVKB vadītājs: Būvniecības likumu 
pavadošie MK noteikumi nereti ir 
savstarpēji pretrunīgi 

RĪGA, Aug 25, BNS - Latvijā Būvniecības likums kopumā ir labs, taču to 

pavadošie Ministru kabineta (MK) noteikumi nereti ir savstarpēji 

pretrunīgi, intervijā aģentūrai BNS sacīja Būvniecības valsts kontroles 

biroja (BVKB) direktors Pēteris Druķis.  

"Pats likums ir ļoti vispārīgs un kopumā labs. Taču MK izdotie noteikumi 

šobrīd ir lielākā problēma, īpaši būvnormatīvu sektorā, jo tie ir 

savstarpēji pretrunīgi," sacīja Druķis. 

Viņš arī atzīmēja, ka regulējums būvniecības sektorā ir jāvienkāršo 

atbilstoši starptautiskajai praksei. "Mēs Latvijā joprojām uzskatām, ka 

paši esam spējīgi radīt tehniskās prasības jomā, kas sen jau ir 

starptautiska. Nu nav tā, ka citās valstīs nemāk būvēt. Ir starptautiskā 

prakse, starptautiskie standarti. Latvijai vajadzētu nevis izdomāt jaunu 

divriteni, bet pārņemt labāko no citiem, lai cilvēki būtu ieinteresēti 

strādāt. Regulējums ir jāvienkāršo. Mums ir vairāk nekā 100 dažādu 

veidlapu, kuru vajadzība nav saprotama. Vai no tām būve kļūs labāka? 

Kam šī informācija ir vajadzīga? Gan to aizpilde, gan to pārbaude 

aizņem daudz laika. Ir jāatsakās no MK noteikumiem – šobrīd ir 32 

būvnormatīvi, 10 speciālie noteikumi un virkne vēl dažādu citu 

noteikumu saistībā ar būvniecību. Taču, lai to mainītu, arī nozarei pašai 

ir jāgrib mainīties," pauda Druķis. 

Tāpat viņš norādīja, ka regulējuma vienkāršošana pašiem būvniekiem 

atvieglotu dzīvi, bet daudzi baidās no jaunā, tāpēc labāk izvēlas strādāt 

pēc pierastām, zināmām metodēm. "Turklāt kaimiņvalstu speciālisti 

norāda, ka Eiropa jau tā kavējas, salīdzinot, piemēram, ar Āziju 

attiecībā uz digitālajiem risinājumiem. Bet mēs vēl atpaliekam no 

Eiropas. (..) Jāatzīmē, ka digitālie risinājumi ļoti ierobežotu arī ēnu 

ekonomikas iespējas. Savukārt mūsu nozare saka, ka vēl ir jāpapēta, 

vai ir kāds pētījums, kas liecinātu, ka tā tiešām jaunā sistēma ir labāka. 

Mēs uzskatām, ka ir jādara, nevis ilgus gadus jāpēta," sacīja 

BVKB vadītājs. 

BVKB darbu sāka 2014.gada 1.oktobrī līdz ar jaunā Būvniecības likuma 

spēkā stāšanos. 

BNS, +371 67088619,  eko_zinas@bns.lv 

 


