PIELIKUMS NR.2
Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokols
Rīgā

Nr.1

2008.gada 05.decembrī

Par Ekonomikas ministrijas izstrādāto politikas plānošanas dokumenta
Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2009.-2013.gadam
projektu (VSS–1616)
Sanāksmē piedalās:

Inga Tapiņa – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Valdis Pētersons – Zemkopības ministrija
Juris Dambis – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Aino Salmiņš – Latvijas Pašvaldību savienība
Roberts Bērziņš – Tieslietu ministrija
Māra Vīksne – Labklājības ministrija
Santa Liepa – Ekonomikas ministrija
Ingars Pilmanis – Ekonomikas ministrija
Iveta Putne – Ekonomikas ministrija

Sanāksmes dalībnieki izskatīja

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Latvijas Pašvaldību savienības

un:
izteiktos iebildumus.
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1. Vienojās par šādiem jautājumiem:
Nr.
p.k.

Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija
(konkrēta punkta (panta) redakcija)

1

Ieviešot
elektroniskos
pakalpojumus
būvniecībā, nodrošināta vienotu principu
piemērošana būvniecības procesā, informācijas
par plānoto un esošo būvniecību sasaiste ar
citiem valsts un pašvaldību reģistriem un
efektīva informācijas apmaiņa starp valsts un
pašvaldības institūcijām, kā arī nodrošināta
aktuālās informācijas par būvniecību publiska
pieejamība valsts kontroles institūcijām (VID,
VDI u.c.) un sabiedrībai, veicinot tās
iesaistīšanos būvniecības kontroles procesā.

MK kabineta rīkojuma projekta 6.punkts:
2

Atzīt par spēku zaudējušu Būvniecības
nacionālo programmu 2002.-2012.gadam
(akceptēta ar Ministru kabineta 2002.gada
30.augusta rīkojumu Nr.478).

3

Pamatnostādnes
izstrādātas,
pamatojoties uz Nacionālo attīstības plānu
2007.-2013.gadam un Valdības Rīcības plānu
par Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā
Ministru
kabineta
iecerētās
darbības
īstenošanai, kā arī aizstās pašreizējo
būvniecības nozares politikas plānošanas
dokumentu
Būvniecības
nacionālo

Atzinumā norādītais ministrijas (citas
institūcijas) iebildums par projekta konkrēto
punktu (pantu)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrija:
Pamatnostādņu
projekta
5.2.sadaļā
2.uzdevuma sasniegšanai no 1.darbības
rezultāta teksta izslēgt teikuma pirmo daļu
„ieviešot
elektroniskos
pakalpojumus
būvniecībā”, jo dokuments nerunā par
elektronisko pakalpojumu piemērošanu
būvniecībā, kā arī uzdevums nenosaka, ka
būvniecības
informācijas
sistēma
izveidojama elektroniski
Latvijas pašvaldību savienība:
Lūdzam izteikt Ministru kabineta rīkojuma
projekta 6.daļu sekojošā redakcijā: 6. „Pēc
pamatnostādņu
Rīcības
plāna
apstiprināšanas 2009.-2010.gadam atzīt par
spēku zaudējušu Būvniecības nacionālo
programmu 2002-2012. gadam”
Ievada piektajā rindkopā noteikts, ka
Pamatnostādnes izstrādātas, pamatojoties uz
Nacionālo
attīstības
plānu
2007.2013.gadam un Valdības Rīcības plānu par
Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā
Ministru kabineta iecerētās darbības
īstenošanai, kā arī aizstās pašreizējo
būvniecības nozares politikas plānošanas

Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija

Ieviešot elektronisko dokumentu apriti būvniecībā,
tiks nodrošināta vienotu principu piemērošana
būvniecības procesā, informācijas par plānoto un esošo
būvniecību sasaiste ar citiem valsts un pašvaldību
reģistriem un efektīva informācijas apmaiņa starp valsts
un pašvaldības institūcijām, kā arī nodrošināta aktuālās
informācijas par būvniecību publiska pieejamība valsts
kontroles institūcijām (VID, VDI u.c.) un sabiedrībai,
veicinot tās iesaistīšanos būvniecības kontroles procesā.

Atzīt par spēku zaudējušu Būvniecības nacionālo
programmu 2002.-2012.gadam (akceptēta ar Ministru
kabineta 2002.gada 30.augusta rīkojumu Nr.478).

Pamatnostādnes izstrādātas, pamatojoties uz
Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam un
Valdības Rīcības plānu par Deklarācijas par Ivara
Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerētās darbības
īstenošanai, kā arī aizstās pašreizējo būvniecības
nozares politikas plānošanas dokumentu Būvniecības
nacionālo
programmu
2002.2012.gadam. Pamatnostādnēs ietvertie risināmie
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programmu
2002.-2012.gadam.
Pamatnostādnēs ietvertie risināmie jautājumi
saistīti ar NAP noteiktiem uzdevumiem tādās
jomās kā būvnieku izglītības un profesionālās
sagatavošanas uzlabošana, valsts pārvaldes
darbības uzlabošana, sadarbības ar privāto
sektoru un nevalstiskajām organizācijām
veicināšana, kā arī inovāciju, informācijas
tehnoloģiju
un
jaunāko
būvniecības
tehnoloģiju
ieviešana
uzņēmējdarbībā.
Pamatnostādnēs ir ņemti vērā Eiropas
būvniecības nozares Stratēģiskās izpētes
programmā ilgtspējīgas un konkurētspējīgas
būvniecības nozares izveidošanai līdz
2030.gadam definētie pamatprincipi.
Lielākā sadrumstalotība vērojama valsts un
pašvaldību
iepirkumu
būvniecībā
organizēšanā, kas tiek rīkoti gandrīz visās
ministrijās un citās valsts iestādēs pašu
spēkiem, kā rezultātā iepirkumu komisijās
strādā nepietiekami kompetenti, ikdienā ar
būvniecību
un iepirkumiem
nesaistīti
komisijas locekļi.
Valsts un pašvaldību institūcijās
kopumā konkursu vērtēšanas komisiju
kvalifikācijas un pieredzes trūkums nosaka,
ka kā galvenais vērtēšanas kritērijs var tikt
nepamatoti
izvirzīta
zemākā
cena.
Sadrumstalotība valsts
un pašvaldību
iepirkumu būvniecībā organizēšana ir pamats
tam, ka būvniecībai paredzētie finanšu resursi
un iesaistītais intelektuālais potenciāls netiek

dokumentu
Latvijas
Nacionālo
būvniecības programma 2002.-2012.gadam.
Nav sniegts pamatojums, kāpēc Nacionālā
būvniecības programma aizvietojama ar
pamatnostādnēm, nav sniegts Nacionālās
programmas izvērtējums.

jautājumi saistīti ar NAP noteiktiem uzdevumiem
tādās jomās kā būvnieku izglītības un profesionālās
sagatavošanas uzlabošana, valsts pārvaldes darbības
uzlabošana, sadarbības ar privāto sektoru un
nevalstiskajām organizācijām veicināšana, kā arī
inovāciju, informācijas tehnoloģiju un jaunāko
būvniecības tehnoloģiju ieviešana uzņēmējdarbībā.
Pamatnostādnēs ir ņemti vērā Eiropas būvniecības
nozares Stratēģiskās izpētes programmā ilgtspējīgas
un
konkurētspējīgas
būvniecības
nozares
izveidošanai
līdz
2030.gadam
definētie
pamatprincipi.

Lūdzam izslēgt no informatīvās daļas 8.lpp.
3.rindkopas pirmo teikumu kā nepietiekami
argumentētu vai no pirmā teikuma izslēgt
vārdus „un pašvaldību”

Būtiskākās problēmas vērojamas valsts un
pašvaldību iepirkumu būvniecībā organizēšanā, kas
tiek rīkoti gandrīz visās ministrijās un citās valsts
iestādēs pašu spēkiem, kā rezultātā iepirkumu
komisijās strādā nepietiekami kompetenti, ikdienā ar
būvniecību un iepirkumiem nesaistīti komisijas
locekļi.

Lūdzam izslēgt no informatīvās daļas 8.lpp.
5.rindkopu, jo nav pamatojuma idejai par
publisko iepirkumu būvniecībā
centralizācijas priekšrocībām. Nepieciešams
izvērtēt, vai ieviešot centralizētu iepirkumu
būvniecības nozarē, netiks radīta jauna
valstiska institūcija ar papildus štatiem un
finansējumu un vai centralizācijas
ieviešana nodrošinās pietiekamus

Būvniecības iepirkumi valsts un pašvaldību
institūcijās tiek organizēti reizi gadā vai pat retāk,
tādējādi konkursu dokumentācijas kvalitāti ietekmē
konkursu vērtēšanas komisiju kvalifikācijas un
pieredzes trūkums, kā arī vienotas metodikas
būvniecības iepirkumu sagatavošanā trūkums, kas
atspoguļojas sūdzību statistikā.
Nepilnības valsts un pašvaldību iepirkumu
būvniecībā organizēšanā ir pamats tam, ka
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pietiekami efektīvi izmantots. Savukārt, caurspīdīguma principus un vai tiešām ar
atšķirīgā pieeja valsts un pašvaldību iepirkuma uzraudzības funkciju īstenošanu
iepirkumu būvniecībā organizēšanā nereti netiek galā Iepirkumu uzraudzības birojs.
rada nevajadzīgas aizdomas par korupciju.

6
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2005.gada pētījumā „Par būvizmaksu
samazināšanas iespējām Latvijā”, izvērtējot
resursu izmantošanas efektivitāti, secināts, ka
resursu izmantošanas efektivitāte būvniecības
nozarē ir gandrīz nemainīga. Laika posmā no
2001.gada līdz 2005.gadam šis rādītājs nav
mainījies, bet salīdzinājumā ar 1995.gadu
palielinājies tikai par 2%. Salīdzinot ar vidējo
resursu atdevi valstī, būvniecības nozarē laika
posmā kopš 2001.gada šis rādītājs uzlabojies
nepilna procenta apjomā.

Lūdzam precizēt un pārstrādāt informatīvās
daļas 9.lpp. 2.rindkopu, kur norādīts: „ ... ka
resursu
izmantošanas
efektivitāte
būvniecības nozarē ir gandrīz nemainīga.”,
taču nav veikta analīze un izvirzīti
priekšlikumi, kas būtu jādara, lai šo stāvokli
uzlabotu.

būvniecībai paredzētie finanšu resursi un iesaistītais
intelektuālais potenciāls netiek pietiekami efektīvi
izmantots. Bieži vien kā galvenais konkursu
vērtēšanas kritērijs nepamatoti tiek izvirzīts piedāvātā
zemākā cena. Situāciju būvniecības iepirkumu
organizēšanā varētu uzlabot vienotas metodikas
piemērošana konkursu nolikumu izstrādē un
iepirkuma īstenošanā.
Papildus jāatzīmē, ka ar mērķi nodrošināt
efektīvāku
iepirkumu
veikšanu
ES
fondu
līdzfinansētajos
projektos,
Ministru
kabinets
2008.gada 19.februārī uzdeva Ekonomikas ministrijai
un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūrai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Vides
ministriju izstrādāt analītisko izmaksu katalogu,
apkopojot informāciju par analītiskajām izmaksām
būvniecības nozarē kopumā. Uz doto brīdi ir
noslēdzies konkurss par minētā kataloga izstrādi.
2005.gada pētījumā „Par būvizmaksu
samazināšanas iespējām Latvijā”, izvērtējot resursu
izmantošanas efektivitāti, secināts, ka resursu
izmantošanas efektivitāte būvniecības nozarē ir
gandrīz nemainīga. Laika posmā no 2001.gada līdz
2005.gadam šis rādītājs nav mainījies, bet
salīdzinājumā ar 1995.gadu palielinājies tikai par 2%.
Salīdzinot ar vidējo resursu atdevi valstī, būvniecības
nozarē laika posmā kopš 2001.gada šis rādītājs
uzlabojies nepilna procenta apjomā.

LBP sastāvā iekļauti ministriju Neatbalstām Informatīvās daļas 10.lpp.
LBP sastāvā iekļauti ministriju pārstāvji,
pārstāvji, pašvaldību un valsts institūciju, 1.rindkopas
redakciju
par
Latvijas pašvaldību un valsts institūciju, būvniecības nozares
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būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju,
kā arī izglītības iestāžu pārstāvji. Tomēr
līdzšinējā LBP darbība nav bijusi pietiekami
efektīva tai doto uzdevumu izpildē – LBP nav
iesaistījusies Nacionālās bibliotēkas projekta
un citu kultūras projektu izvērtēšanā un
īstenošanā, kā arī nav iesaistījusies nozares
politikas plānošanas dokumentu izstrādē.
Tādējādi, ir izvērtējama tās turpmākā darbības
lietderība un loma kā konsultatīvai
institūcijai.
2008.gada 1.janvārī tika izveidota VA
„Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūra”, kuras galvenais mērķis ir īstenot
būvniecības politiku valstī, iesaistoties
normatīvo
aktu
izstrādē,
nodrošinot
informācijas apkopošanu un datu bāzu
uzturēšanu par būvniecības nozari.
Latvijā būvniecības nozares attīstības
virzienu un pasākumus nosaka 2002.gadā
apstiprinātā BNP 2002.-2012.gadam, kuras
galvenais
mērķis
ir
nodrošināt
konkurētspējīgas
būvniecības
attīstību.
Daudzi no BNP noteiktajiem mērķiem ir
vērsti uz sagatavošanās posmu iestājai ES un
normatīvo aktu saskaņošanas procesu, kas
vairs nav aktuāli pašreizējai situācijai, kā arī
nosaka pasākumus pārejai no SNiP uz LBN
sistēmu un prasību harmonizēšanai ar ES
normatīvajiem aktiem.
Vispārīgi būves dzīves ciklu un
būvniecības procesu var iedalīt šādos posmos:

Būvniecības
padomes
nepietiekamu
efektivitāti, jo fakts, ka LBP nav
iesaistījusies
Nacionālās
bibliotēkas
projektu un citu kultūras projektu
izvērtēšanā vēl neliecina par padomes
darbības neefektivitāti, drīzāk gan to, ka
Ekonomikas ministrija nav ieinteresēta
šādas padomes pastāvēšanā.

Informatīvās daļas 10.lpp. 2.rindkopas ir
jādod VA „Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu
valsts
aģentūras”
darbības
vērtējums, vai šīs aģentūras izveidošana
attaisno izvirzīto mērķi.

Informatīvās daļas 10.lpp.
jāpārceļ uz Ievada sadaļu.

sabiedrisko organizāciju, kā arī izglītības iestāžu
pārstāvji. 2008.gada 23.oktobrī tika parakstīts
Ekonomikas ministrijas un būvniecības nozares
nevalstisko organizāciju sadarbības memorands, kas
paredz
pārskatīt valsts un sabiedriskā sektora
sadarbības principus un turpmākās darbības
virzienus.

2008.gada 1.janvārī tika izveidota VA
„Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūra”, kuras galvenais mērķis ir īstenot
būvniecības politiku valstī, iesaistoties normatīvo
aktu izstrādē, nodrošinot informācijas apkopošanu un
datu bāzu uzturēšanu par būvniecības nozari.

Latvijā būvniecības nozares attīstības virzienu un
pasākumus nosaka 2002.gadā apstiprinātā BNP
2002.-2012.gadam, kuras galvenais mērķis ir
nodrošināt konkurētspējīgas būvniecības attīstību.
3.rindkopa Daudzi no BNP noteiktajiem mērķiem ir vērsti uz
sagatavošanās posmu iestājai ES un normatīvo aktu
saskaņošanas procesu, kas vairs nav aktuāli
pašreizējai situācijai, kā arī nosaka pasākumus pārejai
no SNiP uz LBN sistēmu un prasību harmonizēšanai
ar ES normatīvajiem aktiem.

Lūdzam sadaļā 1.3.„ Būvniecības process”
Vispārīgi būves dzīves ciklu un būvniecības
kā
5.apakšmērķi
definēt
„būves procesu var iedalīt šādos posmos:
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1) būvniecības sagatavošana (teritorijas ekspluatācijai nepieciešamos būvdarbus” un
plānojums, būvniecības iecere, publiskā apakšmērķi „būves nojaukšana” izteikt kā
apspriešana,
īpašie
un
tehniskie 6.) punktu.
noteikumi);
2) būvprojektēšana (līdz būvprojekta
akceptam);
3) būvdarbi (būvatļaujas saņemšana,
būvniecības
norise,
pieņemšana
ekspluatācijā);
4) būves ekspluatācija (būvju kadastrālā
uzmērīšana
un
reģistrēšana
zemesgrāmatā,
uzturēšana
un
apsaimniekošana);
5) būves nojaukšana.
Sadaļā
1.3
„Būvniecības
process”
12.lpp.apgalvojums,
ka
„Bez
nepieciešamības ieviest vienas pieturas
aģentūras principu, kopumā pārskatāma arī
tehnisko un īpašo noteikumu izsniegšanas
Bez nepieciešamības ieviest vienas nepieciešamība, jo dažkārt izsniegtajiem
pieturas
aģentūras
principu,
kopumā noteikumiem ir formāls raksturs, citējot
pārskatāma arī tehnisko un īpašo noteikumu spēkā esošo būvniecību reglamentējošo
izsniegšanas nepieciešamība, jo dažkārt normatīvo aktu prasības” liecina, ka savas
izsniegtajiem noteikumiem ir formāls funkcijas nepilda Valsts būvinspekcija.
raksturs, citējot spēkā esošo būvniecību Vienlaicīgi lūdzam izvērtēt ideju par vienas
reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
pieturas aģentūras principu ieviešanu,
vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka
būvnoteikumu iesniedzēji nav tikai valsts un
pašvaldību iestādes, bet arī komersanti,
tādējādi nav skaidrs, kā valsts gatavojas
ieviest noteiktu valsts nodevu.
Atsevišķos gadījumos minētajām Sadaļā 1.3. „ Būvniecības process” 14.lpp

1) būvniecības sagatavošana (teritorijas
plānojums, būvniecības iecere, publiskā
apspriešana, īpašie un tehniskie noteikumi);
2)
būvprojektēšana
(līdz
būvprojekta
akceptam);
3)
būvdarbi
(būvatļaujas
saņemšana,
būvniecības norise, pieņemšana ekspluatācijā);
4) būves ekspluatācija (būvju kadastrālā
uzmērīšana un reģistrēšana zemesgrāmatā,
uzturēšana un apsaimniekošana);
5) būves nojaukšana.

Bez nepieciešamības ieviest vienas pieturas
aģentūras principu, kopumā pārskatāma arī tehnisko
un īpašo noteikumu izsniegšanas nepieciešamība, jo
dažkārt izsniegtajiem noteikumiem ir formāls
raksturs,
citējot
spēkā
esošo
būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Sadaļas 1.3. „Būvniecības process” 14.lpp.
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būvēm tiek veikta formāla rekonstrukcija vai
renovācija, pēc kā tiek saņemts akts par būves
pieņemšanu ekspluatācijā un to ir iespējams
ierakstīt zemesgrāmatā.

13

14

15

Pašreizējā
būvizstrādājumu
tirgū
vietējiem ražotājiem ir iespējas attīstīt ne tikai
ražošanu, kas balstīta uz minerālo resursu
bāzes izmantošanu, bet arī ražot koksnes
būvizstrādājumus ar augstu pievienoto vērtību
vietējam tirgum un eksportam. No cita
lietojuma
būvizstrādājumiem
(metāla
izstrādājumi,
siltumizolācijas
un
hidroizolācijas materiāli, apdares materiāli,
polimērmateriāli un plastmasas), kuriem
Latvijā nav izejvielu bāze, ražojami tikai tie,
kuriem iespējama augsta pievienotā vērtība.
2.1 trūkumi būvniecības nozares
normatīvajā regulējumā (netiek aptvertas
atsevišķas jomas un neviennozīmīgais
traktējums būvvaldēs) un nepietiekami
efektīva institucionālā struktūra. Savukārt,
būvizstrādājumu ražošanas un atbilstības
novērtēšanas sistēmu pašlaik skar izmaiņas
saistībā ar ES Būvizstrādājumu regulas
paredzamo pieņemšanu un Eirokodeksa
projektēšanas prasību ieviešanu, kurām
attiecīgi jāsagatavo normatīvo aktu bāze un
atbilstības novērtēšanas institūcijas;

1.rindkopa teikuma redakcijai: „Atsevišķos 1.rindkopa svītrota.
gadījumos minētajām būvēm tiek veikta
formāla rekonstrukcija vai renovācija, pēc
kā tiek saņemts akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā un to ir iespējams ierakstīt
zemesgrāmatā.” ir dots tikai fakta
konstatējums bez risinājuma.
Sadaļā 1.5. „Būvizstrādājumu aprites un
atbilstības novērtēšanas sistēma” pēdējā
rindkopā netiek izvirzīti nekādi priekšlikumi
vietējo būvmateriālu ražošanas attīstībai.
Uzskatām, ka šāda sadaļas izstrāde ir
obligāta, pie tam ierosinām izvērtēt vai
vietējo būvmateriālu ražošanas atbalstam
nav
nepieciešama
valsts
atbalsta
programma.

Sadaļā
2.
„Problēmu
vispārīgs
formulējums” 2.1.punkts jāpārstrādā, jo
izvirzītajiem
priekšlikumiem
nav
pietiekamas
argumentācijas,
sadaļa
jāpapildina ar punktiem:
- 2.4. Vietējo būvmateriālu ražošanas
attīstība
- 2.5. būvzinātnes attīstība

Izslēdzama sadaļa 3. „Būvniecības nozares

Pašreizējā būvizstrādājumu tirgū vietējiem
ražotājiem ir iespējas attīstīt ne tikai ražošanu, kas
balstīta uz minerālo resursu bāzes izmantošanu, bet
arī
ražot koksnes būvizstrādājumus ar augstu
pievienoto vērtību vietējam tirgum un eksportam. No
cita
lietojuma
būvizstrādājumiem
(metāla
izstrādājumi, siltumizolācijas un hidroizolācijas
materiāli, apdares materiāli, polimērmateriāli un
plastmasas), kuriem Latvijā nav izejvielu bāze,
ražojami tikai tie, kuriem iespējama augsta pievienotā
vērtība.
2.1 trūkumi būvniecības nozares normatīvajā
regulējumā (netiek aptvertas atsevišķas jomas un
neviennozīmīgais
traktējums
būvvaldēs)
un
nepietiekami efektīva institucionālā struktūra.
Savukārt, būvizstrādājumu ražošanas un atbilstības
novērtēšanas sistēmu pašlaik skar izmaiņas saistībā ar
ES Būvizstrādājumu regulas paredzamo pieņemšanu
un Eirokodeksa projektēšanas prasību ieviešanu,
kurām attiecīgi jāsagatavo normatīvo aktu bāze un
atbilstības novērtēšanas institūcijas;
(Vienojas par esošo Pamatnostādņu 3.nodaļas
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politikas pamatprincipi”, jo tie jau ir redakciju)
formulēti atbilstošās ES Direktīvās,
Būvniecības likumā un ar to saistītos
normatīvos aktos, problēmas jau rada to
ieviešana, nevis uzskaitījums.
2. Nevienojās par šādiem jautājumiem:
Saskaņošanai nosūtītā
Atzinumā norādītais ministrijas (citas
Nr.
projekta redakcija
institūcijas) iebildums par projekta
p.k.
(konkrēta punkta (panta)
konkrēto punktu (pantu)
redakcija)
Jāsecina,
ka
pašreiz Latvijas pašvaldību savienība:
Būvniecības likums precīzi Sadaļā 1.4. „Būvniecības kontrole un
nenodala pašvaldību un uzraudzības sistēma” 15.lpp. pēdējā
valsts
institūciju rindkopa jāpārstrādā, jo nav pamatotu
uzraudzības un kontroles argumentu
pieņēmumam,
ka
funkcijas. Rezultātā ir būvinspektoru
darbu
ietekmē
izveidojusies situācija, ka pašvaldības vadība un tādēļ viens no
valsts
un
pašvaldību risinājumiem ir visu būvinspektoru
būvinspektoriem piešķirtā pakļautība Valsts būvinspekcijai. LPS
kompetence ir identiska, uzskata, ka būvinspektoru institūcijas
1
un tādējādi, vienu un to centralizācija ir atklāta likuma „Par
pašu jomu uzrauga divas pašvaldībām” ignorance, kurš nosaka,
patstāvīgas
institūcijas, ka viena no pašvaldības autonomām
kuru kopējā sadarbība nav funkcijām
ir:
„nodrošināt
savas
savstarpēji
koordinēta. administratīvās teritorijas būvniecības
Šāda funkciju dublēšanās procesa tiesiskumu”, bez tam iebilstam
un institūciju darbības pret apgalvojumu, ka Būvniecības
savstarpēja nesaskaņotība likums precīzi nenodala pašvaldību un
neatbilst vispārējiem valsts valsts institūcijas uzraudzības un
pārvaldes principiem un kontroles funkcijas, jo tās Būvniecības

Projekta attiecīgā
punkta (panta) galīgā
redakcija

Par projektu atbildīgās Atzinuma sniedzējas
ministrijas/institūcijas ministrijas/institūcijas
pamatojums
pamatojums

Minētā
būvniecības
procesa uzraudzības un
kontroles
procesa
reorganizācija
nepieciešama,
lai
novērstu
funkciju
dublēšanos starp valsts
un
pašvaldību
iestādēm,
uzlabotu
kontroles iespējas un
paaugstinātu
kontrolējošās
institūcijas kapacitāti
un darbības efektivitāti.

Latvijas Pašvaldību
savienība principiāli
nepiekrīt pašvaldību
funkciju
–
būvniecības procesa
pārraudzības
un
tiesiskuma
nodrošināšanas savā
teritorijā – nodošanai
Valsts būvinspekcijas
pārziņā.
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liecina par nepieciešamību likuma 7. un 29.pantā ir definētas
pārkārtot
būvniecības pietiekami precīzi.
uzraudzības un kontroles
sistēmu,
novēršot
gadījumus, kad par vienu
situāciju var tikt pieņemti
atšķirīgi
lēmumi
no
pašvaldības
un
valsts
institūciju puses. Bieži
vien būvinspektoru darbu
ietekmē
pašvaldības
vadība, tāpēc viens no
risinājumiem būvniecības
kontroles
sistēmas
uzlabošanai
ir
visu
būvinspektoru pakļautība
VBI, kas nodrošinātu
neatkarību no pašvaldības
pieņemtajiem lēmumiem.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

I.Tapiņa

Sanāksmes dalībnieki:
Latvijas Pašvaldību savienība

A.Salmiņš

Ekonomikas ministrija

I.Pilmanis
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2455
I.Putne
67013267, fakss 67013027
iveta PutneIveta.putne@em.gov.lv
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