Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam
Uzdevumu izpilde uz 01.12.2018.
Nr.

Nozares attīstības aktivitātes

Prioritāte

Atbildīgais

Termiņš

Statuss

1.VIENMĒRĪGA APGROZĪJUMA PIEAUGUMA VEICINĀŠANA
1.

Jāizstrādā jaunas investīcijas
veicināšanas programmas valsts
un pašvaldību dzīvojamā fonda
attīstībai (īres ēku būvniecība,
mājokļu
atjaunošanai
un
energoefektivitātei)

1

EM

2021

Procesā
MK 02.10.2018. ir pieņemts lēmums atbalstīt EM
priekšlikuma izstrādi un ieviešanu, kurš paredz Valsts
kases ilgtermiņa (30 gadi) aizdevumu pašvaldības
kapitālsabiedrībai ar zemu procentu likmi, ko var fiksēt
uz 5/10 vai 30 gadiem.
Atbalsts tiktu sniegts ar mērķi novērst tirgus nepilnību
mājokļa pieejamības nodrošināšanā mājsaimniecībām,
kurām uz atbalsta piešķiršanas brīdi neto ieņēmumi nav
lielāki par 30 tūkst. euro gadā un kuras atbilst
noteiktām mērķa grupām - nodarbinātam kvalificētam
speciālistam vai speciālistam, kas veic ar valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams
kvalificētu
speciālistu
nodrošinājums
vai
mājsaimniecībām ar vienu vai vairāk bērniem.
Mājokļu pieejamības veicināšana sekmēs jaunu
saimnieciskās darbības veicēju (nodokļu rezidentu
(maksātāju)) un privātpersonu piesaisti reālai
saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā gan
nacionālā, gan reģionālā mērogā. Uzņēmējdarbības
attīstība un jaunu darbavietu radīšana ir uzsvērta arī
Reģionālās
politikas
pamatnostādnēs
2013.2019.gadam, izvirzot kā vienu no uzdevumiem sekmēt
teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu
radīšanu, veicināt darbavietu un pakalpojumu
sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un

Piezīmes/
tālākā rīcība

pieejamību. Savukārt kritērijs par mājsaimniecībām ar
vienu vai vairāk bērniem ir cieši saistīts ar Latvijas
demogrāfisko situāciju un nepieciešamību sniegt
atbalstu jaunajām ģimenēm.
Ekonomikas ministrija sagatavoja priekšlikumu 2021.2027.gada
struktūrfondu
plānošanas
perioda
finansētām aktivitātēm atbalsta programmai sociālā
dzīvojamā fonda atjaunošanai, būvniecībai, rindu
mazināšanai un kvalitatīva dzīvojamā fonda
nodrošināšanai.
2.

Jāizstrādā un jāievieš Latvijas
autoceļu finansējuma modelis (tai
skaitā ūdens infrastruktūra)

1

SM

2018

Procesā
1.
Informatīvais ziņojums par valstī esošo ceļu
tīkla izvērtējumu. Satiksmes ministrija ar 2017.gada
10.novembra vēstuli Nr. 01-10/195 iesniedza Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu par esošo ceļu tīkla
izvērtējumu un ar 2018. gada 13. septembra vēstuli Nr.
01-10/135 iesniedza Ministru kabinetā precizētu
informatīvo ziņojumu par esošo ceļu tīkla izvērtējumu,
lūdzot to iekļaut izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Informatīvais ziņojums par esošo ceļu tīkla izvērtējumu
Ministru kabineta sēdē līdz šim nav izskatīts.
2. Informatīvais ziņojums par iespējamību piesaistīt
papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un
atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam
finansējumam,
ievērojot
fiskālās
disciplīnas
nosacījumus.
Satiksmes ministrija ar 2017.gada 9.novembra vēstuli
Nr. 01-10/194 iesniedza Ministru kabinetā sagatavoto
Informatīvo ziņojumu un ar 2018. gada 13. septembra
vēstuli Nr. 01-10/134 iesniedza Ministru kabinetā
precizētu Informatīvo ziņojumu, lūdzot to iekļaut
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Ir saņemti FM un
PKC atzinumi. Šobrīd informatīvais ziņojums tiek
precizēts.

3. Informatīvais ziņojums par Valsts autoceļu
sakārtošanas programmas 2014.-2023. gadam
aktualizāciju. Satiksmes ministrija ar 2017. gada 13.
decembra vēstuli Nr. 01-10/215 iesniedza Ministru
kabinetā Informatīvo ziņojumu par Valsts autoceļu
sakārtošanas programmas 2014.-2023. gadam
aktualizāciju un ar 2018.gada 27. jūlija vēstuli Nr. 0110/111 iesniedza Ministru kabinetā precizētu
Informatīvo ziņojumu par Valsts autoceļu sakārtošanas
programmas 2014.-2023. gadam aktualizāciju, lūdzot
to iekļaut izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Informatīvais ziņojums Ministru kabineta sēdē līdz šim
nav izskatīts.
3.

Jānosaka
PPP
projektu
īstenošanas iespējas nekustāmo
īpašumu un būvniecības jomās

1

EM

2022

2018.gadā jautājums nav risināts.

4.

Jāizstrādā atbalsta programmas
komercbanku kredītu pieejamībai
būvju attīstības un iegādes
finansēšanai

1

EM

2021

2018.gadā jautājums nav risināts.

5.

Jāizveido vienotu būvniecības
nozares
prognozēšanas
un
statistikas platformu

2

EM

2019

Izpilde turpinās
2018.gadā izstrādāta METODIKA būvniecības izmaksu
prognozēšanai un sagatavotas prognozes izmaiņām
darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības
nozarē Latvijā. Informācija publicēta EM mājas lapā:
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/stati
stika__petijumi/
Pēc sagatavotās metodikas, pētījums tiks veikts katru
gadu, publicējot rezultātus EM mājas lapā.
EM 2018.gadā apkopoja informāciju par būvniecības
iecerēm, kuras paredzēts īstenot par publiskajiem
līdzekļiem. Informācija pieejama EM mājas lapā:
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvniecib
a/statistika__petijumi/apkopojums_par_buvniecibas_i

ecerem__kuras_paredzets_istenot_par_publiskiem_li
dzekliem/
6.

7.

Jāpilnveido nekustāmo īpašumu
īres tiesību regulējums

2

Jāorganizē
valdības
un
arhitektu/būvnieku/materiālu
ražotāju ārvalstu vizītes eksporta
veicināšanai
un
investīciju
piesaistei

2

EM

2020

Procesā
Ekonomikas ministrijas izstrādātais likumprojekts
"Dzīvojamo telpu īres likums" atbalstīts MK 03.05.2018.
un iesniegts Saeimā, kur izskatīts 1.lasījumā.

EM

regulāri

Izpilde turpinās
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicināja
Latvijas būvmateriālu ražotājus un būvniecības
pakalpojumu sniedzējus pieteikties dalībai pasākumos
ārvalstīs:
23.-25.01.2018.
- dalība nacionālajā stendā
starptautiskajā izstādē "GEVEL 2018" Roterdamā un
tirdzniecības misijā Amsterdamā, Nīderlandē;
03.-06.04.2018. – dalība nacionālajā stendā
starptautiskajā
izstādē "MosBuild
2018",
kas
norisināsies Maskavā, Krievijas Federācijā;
10.04.2018. - tirdzniecības misija Zviedrijā, kas
norisinājās izstādes "Nordbygg 2018" laikā Stokholmā;
26.-27.09.2018. - notika Būvniecības nozares
uzņēmumu tirdzniecības misija Zviedrijā (Malmi) un
Dānijā (Kopenhāgenā)
9.-11.10.2018. - Latvijas koka māju un koka būvniecības
produktu ražotājus aicināja piedalīties starptautiskajā
izstādē TIMBER EXPO 2018, kas norisinājās
Birmingemā, Lielbritānijā;
10.-12.10.2018. - dalība nacionālajā stendā
starptautiskajā izstādē "FinnBuild 2018", kas
norisinājās Helsinkos, Somijā;
26.-29.11.2018. – tika aicināti dalībai kopstendā
starptautiskajā izstādē "The Big 5", kas norisinās
Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos.[IB1]

8.

Jāizveido
būvmateriālu
sertifikācijas sistēma Latvijā (ETA)

2

EM

2020

2018.gadā jautājums nav risināts
Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos
Nr.112 “Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu”
ir noteikta kārtība, kādā izraugās Eiropas tehniskā
novērtējuma institūciju. Līdz šim neviena juridiskā
persona nav iesniegusi iesniegumu akreditācijai
atbilstoši MK noteikumu prasībām.

2.PRODUKTIVITĀTES UZLABOJUMU AKTIVITĀTES
1.

Jānodrošina nozares uzņēmumu
vadītājiem
un
speciālistiem
apmācību programmas (jaunas
efektīvākas darba organizācijas
metodes un tehnoloģijas)

1

EM

2018

Izpilde turpinās
2019.gada finansējamo pasākumu plāna projektā
ietverts priekšlikums organizēt apmācības nozares
uzņēmumu vadītājiem, speciālistiem, būvvalžu
darbiniekiem, būvspeciālistiem par aktuālajiem
jautājumiem.
Ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikumus
nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā paredzēt
finansējumu būvniecības nozares uzņēmumiem, t.sk.
būvmateriālu ražotājiem, finansējuma apmācībām.
ERSF
darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.
pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām", laika
periodā 2016.-2018. “Latvijas Logu un durvju
asociācija” īsteno projektu “Būvmateriālu ražošanas un
saistīto nozaru partnerības projekts”. Projektā
iesaistījušies 38 uzņēmumi un pieejamas 38 apmācību
programmas, kas paredzētas komersantu nodarbināto
tehnoloģiskajām apmācībām. Apmācības paredzētas,
lai celtu uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu kvalitāti,
uzņēmuma konkurētspēju. Apmācīti 1176 cilvēki.
22.08.2017. LBP sniegta informācija par pieejamajiem
struktūrfondu projektiem atbalstam apmācībā
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_
lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvnieciba

s_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/
pie 22.08.2017. sēdes protokola pieejama prezentācija
par projektu.
2.

Jāparaksta
nozares
ģenerālvienošanās par nozares
minimālām atalgojumu likmēm

1

Latvijas
Būvuzņēmēj
u partnerība

2018

Daļēji izpildīts.
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība 2018.gada oktobrī ir
savākusi
nepieciešamo
parakstu
skaitu
ģenerālvienošanās
noslēgšanai.
Plānots,
ka
ģenerālvienošanās stāsies spēkā 2019. gadā.
Sagatavoti un Saeimā iesniegti grozījumi Darba likumā,
kas nodoti atkārtotai caurskatīšanai.
Ekonomikas ministrija 2014.gada 25.februāra MK
noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas
noteikumi” iestrādājusi normu, kas paredz, ka
uzņēmumi kas noslēdza ģenerālvienošanos, pēc tās
spēkā stāšanās būvkomersantu nodevu maksā 50%
apmērā.

3.

Jāievieš elektroniskā darba laika
uzskaites un virsstundu apmaksas
politika un sistēma

1

FM,EM

2018

Izpildīts
Ar 2017.gada oktobri tika ieviesta elektroniskā darba
laika uzskaite būvlaukumos. Tā attiecas ne tikai uz
publiskajiem iepirkumiem, bet arī uz jaunu trešās
grupas būvju būvniecību vai uz jebkuriem būvdarbiem,
kuru izmaksas veido 1 miljonu euro vai vairāk.
2017.gadā 1.oktobrī EDLUS tika ieviests tā saucamajos
“lielajos” būvlaukumos, t.i., jaunas trešās grupas būves
būvlaukumā un būvlaukumā, kurā tiek veikti būvdarbi,
kuru izmaksas ir 1 miljons euro vai vairāk. Finanšu
ministrija sagatavojusi grozījumus likumā “Par
nodokļiem un nodevām”, kas paredz no 2020.gada
1.janvāra EDLUS ieviešanu arī būvlaukumā, kurā
būvdarbu izmaksas ir 200 000 euro vai vairāk.
2019.gadā plānots izstrādāt vienoto elektronisko darba
laika uzskaites datu bāzi, kurā tiks uzkrāta saņemtā
informācija no elektroniskajām darba laika uzskaites
datu bāzēm un nodrošināta pieejamība datiem

kontrolējošām iestādēm, pašiem uzņēmumiem un
nodarbinātajiem atbilstoši pieejas tiesībām.
4.

Jāizveido
jauni
finanšu
instrumenti apgrozāmo līdzekļu
pieejamībai un jauno tehnoloģiju
ieviešanai

2

ALTUM

2019

Procesā
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts priekšlikums pasākumam “Tirgus nepilnību
analīze priekšlikumu sagatavošanai finanšu pieejamībai
apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām jaunās
tehnoloģijās būvniecības nozares uzņēmumiem”.
Ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikumus
nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā paredzēt
finansējumu būvniecības nozares uzņēmumiem, t.sk.
būvmateriālu ražotājiem, finansējuma pieejamības
nodrošināšanai.

5.

Jāizveido
specializēts
būvmateriālu un būvniecības
tehnoloģiju kompetenču centrs

2

EM

2021

Procesā
ERSF darbības programma 1.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A",
1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros".
Pasākuma mērķis - komersantu konkurētspējas
paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības
sadarbību jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības
projektos. Veikti 15 pētījumi būvniecības jomā, kuros
piedalījušies 15 uzņēmumi.
22.08.2017. LBP sniegta informācija par pieejamo
struktūrfondu programmu kompetenču centru
atbalstam
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_
lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvnieciba
s_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/
Pie 22.08.2017. sēdes protokola pieejama prezentācija
par projektu.
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts priekšlikums pasākumam “Būvniecības

nozares potenciāla izvērtējums un priekšlikumu
sagatavošana nozares (būvmateriālu un būvniecības
tehnoloģiju) kompetences centra modelim”.
Ekonomikas ministrija iesniegusi priekšlikumus
nākamajā struktūrfondu plānošanas periodā paredzēt
finansējumu būvniecības nozares uzņēmumiem, t.sk.
būvmateriālu ražotājiem, finansējumam jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrādei.
3.KVALITĀTES UZLABOJUMU AKTIVITĀTES
1.

Jāievieš
projektēšanas
un
būvniecības publisko iepirkumu
kvalitātes kritēriju vadlīnijas

1

Latvijas
būvniecības
padome

2017

Izpildīts
2017. gada 1. martā spēkā stājās jaunais Publisko
iepirkumu likums, kurā kā viens no jaunumiem ir
„saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kā prioritāra
principa ieviešana publiskajos iepirkumos. Lai
atvieglotu jaunā regulējuma ieviešanu, Latvijas
Būvuzņēmēju Partnerība sadarbībā ar Iepirkumu
uzraudzības biroju, Latvijas Arhitektu Savienību, VAS
„Valsts nekustamie īpašumi” un zvērinātu advokātu
biroju „MPKV” ir izstrādājusi šādas vadlīnijas:
1. Saimnieciski
visizdevīgākā
noteikšanas kritēriji būvniecībā;

piedāvājuma

2. Saimnieciski
visizdevīgākā
piedāvājuma
noteikšanas kritēriji „projektēt un būvēt”
gadījumā.
2.

Jāizstrādā vienota kvalitātes
mērījumu sistēma (integrācija ar
BIS), tai skaitā jāīsteno regulāras
nozares dalībnieku profesionālās
aptaujas

1

EM

2018

Izpilde turpinās.
Lai izveidotu ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares
pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu, kas
veidotu objektīvu kopējo būvniecības nozares procesa
un visu apakšprocesu kvalitātes mērījumu sistēmu,
2018.gadā tiek veikts pirmais pētījums Latvijas
Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu
metodoloģijas izstrādei un aptaujas instrumenta
(anketas) sagatavošanai un testēšanai, lai turpmāk

sistemātiski izzinātu nozares dalībnieku viedokļus,
apkopotu
secinājumus,
izstrādātu
pamatotus
uzlabojumu priekšlikumus un nepārtraukti uzlabotu
būvniecības regulējuma un procesu kvalitāti un
efektivitāti. Monitoringa sistēmas rezultāti radīs jaunu
iespēju nozares pakalpojumu sniedzējiem salīdzināt
savu individuālo pakalpojumu kvalitāti ar nozares
procesu posmu kvalitātes līmeņiem un veicinās
pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas uzlabojumus,
kā arī sniegs padziļinātu priekšstatu par katra no
būvniecības procesa posmiem norisi. Atbilstoši
izstrādātajai metodikai paredzēts ka kvalitātes
mērījumi tiks veikti regulāri.
3.

Jāpilnveido
normatīvie
akti
efektīvai būvmateriālu tirgus
uzraudzībai (tirgotāju un būvnieku
atbildība, sodu sistēma)

1

EM

2019

Izpilde turpinās
2017. un 2018.gadā Ekonomikas ministrija sagatavojusi
divus grozījumus Ministru kabineta 2014.gada
25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus
uzraudzības kārtība”.
2017.gadā grozījumi ir veikti, lai samazināt riskus
attiecībā uz neatbilstošā stiegrojuma izmantošanu
būvdarbos (ir novērtēta problēma, ka tirgū nav vispār
vai nav pietiekamā daudzumā tērauds, kas saražots
ražotnē, kuras atbilstība Latvijas standartam un
uzņēmēji izmanto stiegrojumu bez jebkādiem
atbilstības sertifikātiem), samazināts birokrātiskais
slogs, veicot stiegrojuma katras partijas vērtējumu, kas
nodrošina atbilstību Latvijas standarta prasības.
Grozījumi paredz atļaut būvdarbos izmantot
stiegrojuma tēraudu, kurš ir ieguvis atbilstības
novērtējumu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu
standartam un atbilst noteikumos izvirzītajām
minimālajām prasībām.
Ar 2018.gadā veiktajiem noteikumu grozījumiem tika
svītrota dublējoša norma, kas noteica identiskas
informācijas par stiegrojuma tērauda atbilstības

apliecināšanu
sniegšanas
nepieciešamību.
Ar
noteikumu
grozījumiem
stiegrojuma
tērauda
ražotājiem un piegādātājiem tika samazināts
sniedzamo dokumentu skaits.
2018.gadā notika vairākas tikšanās ar PTAC par
būvizstrādājumu uzraudzības stiprināšanu. PTAC
sagatavotie priekšlikumi tika izskatīti sanāksmēs ar
Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvjiem un ar
Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pārstāvjiem.
Iespējamie risinājumi kontroles stiprināšanai –
būvnieku, būvinspektoru un būvuzraugu izglītošana,
būvnieku iekšējās kontroles sistēmas pastiprināšana,
sadarbības stiprināšana starp PTAC un BVKB un
būvvaldēm.
4.

Jāizstrādā vadlīnijas starptautisku
ilgtspējīgas būvniecības sistēmu
piemērošanai
publiskos
iepirkumos

2

Latvijas
Būvniecības
padome

2019

2018.gadā jautājums nav risināts

5.

Jāizstrādā vienots nozares pušu
ētikas
standarts
(pasūtītāji,
arhitekti, būvnieki, būvuzraugi)

2

Latvijas
Būvniecības
padome

2020

Izpildīts.
Padome 2017.gadā pieņēma Būvniecības nozares
Ētikas kodeksu un izveidoja Ētikas komisiju. 2018.gadā
tika izskatīta pirmā lieta.

4.GUDRI UN KVALIFICĒTI SPECIĀLISTI
1

Jāveic
būvniecības
nozares
izglītības
audits
(iestādes,
programmas, apjomi, kvalitāte,
nozares vajadzības ) un jāizstrādā
attīstības priekšlikumi

1

Latvijas
Būvniecības
padome

2018

Procesā
ES fonda projekta «Nozaru kvalifikācijas sistēmas
pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes
nodrošināšanai» ietvaros 2018.gadā ir veikts
būvniecības nozares profesiju pārskats, tajā skaitā arī
reglamentēto profesiju pārskats un izstrādāta
Būvniecības profesiju karte atbilstoši profesionālās
kvalifikācijas līmeņiem. Padome, iepazīstoties ar
būvniecības
nozares
kvalifikāciju
struktūras
funkcionālo analīzi un diskutējot ar NEP pārstāvjiem
secināja, ka reglamentēto profesiju standarti ir

nepilnīgi, novecojuši un vairs neatbilst ES kvalifikācijas
prasībām. Lai veicinātu būvniecības nozares
reglamentēto profesiju speciālistu sagatavošanā
iesaistīto mācību iestāžu izglītības programmu
pilnveidošanu un speciālistu kvalifikācijas celšanu,
turpmākajos gados tiks sniegs nozares atbalsts
profesionālajām organizācijām jaunu profesiju
standartu izstrādē.
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts
priekšlikums
pasākumam
“Izglītības
programmu konstruktoriem (turpmākajos gados citiem
būvspeciālistiem)
izvērtējums, kvalitātes celšanai
projektēšanā”.
2.

Jāizveido
vidēja
līmeņa
profesionālās
kvalifikācijas
noteikšanas sistēma

1

Latvijas
Būvniecības
padome

2018

Izpilde turpinās
14.12.2017.Padome
pieņēma
rezolūciju
“par
būvniecības
izglītības
kvalitāti”
https://www.em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/re
zoluucija_01122017%20(003).pdf
2018.gada 24.amija un 21.jūnija Padomes sēdēs tika
diskutēts
par
kvalifikācijas
noteikšanu
un
identificēšanu
(sk.sēžu
protokolus:
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_
lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvnieciba
s_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/
). Pieņemts lēmums jautājuma izpēti pasūtīt
ārpakalpojumā 2019.gadā no Būvkomersantu nodevas
ieņēmumiem.
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts priekšlikums pasākumam “Būvlaukumā
nodarbināto kvalifikācijas identifikācijas sistēmu
vismaz 3 alternatīvu izstrāde un izvērtējums”.

3.

Jānodrošina nozares NVO un
uzņēmumu pārstāvība izglītības
iestāžu padomdevēju struktūrās,

2

Latvijas
Būvniecības
padome

2018

Izpildīts
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu
rajona direktors Guntis Karps iesaistījies Profesionālās

akreditācijā
komisijās

un

eksāmenu

izglītības kompetences centra (PIKC) "Smiltenes
tehnikums" Konventa padomē.
LSGUTIS biedru dalība izglītības iestādēs:
- Rīgas tehniskā universitāte - profesori / lektori/
pasniedzēji – 12, Eksāmenu un promocijas darbu
komisijā – 10;
- Rīgas Celtniecības koledža – eksāmenu un darbu
aizstāvēšanas komisijā – 4;
- Rīgas Tehniskajā koledžā pasniedzēji un eksāmenu
komisijas locekļi – 4;
- Latvijas Lauksaimniecības universitātē – pasniedzēji
un eksāmenu komisijā – 2.
Latvijas Amatniecības kameras (LAK) amata meistari
piedalās profesionālās izglītības mācību iestāžu
audzēkņu kvalifikācijas eksāmenos gadījumos, kad
skolu audzēkņi ir izteikuši vēlmi kārtot amata zeļļa
kvalifikācijas eksāmenu, kā arī piedalās izglītības
iestāžu Valsts eksāmenu komisijās (namdari, jumiķi,
monumentāli dekoratīvo būvelementu veidotāji, kalēji
(metālapstrādātāji), galdnieki, mēbeļu galdnieki,
kokgriezēji, būvgaldnieki u.c.);
sadarbībā ar VISC pēc viņu uzaicinājuma LAK
meistari piedalās mācību iestāžu akreditācijas
komisijās;
LAK uzņēmumi sadarbojas ar profesionālo
mācību iestāžu mācību prakšu nodrošināšanā.

4.

Jāīsteno būvniecības darba devēju
reputācijas kampaņas, jauno
kadru piesaistes un esošo
speciālistu
izglītošanas
konferences

2

Latvijas
Būvniecības
padome

2018

Izpildīts
Padomē pārstāvētās organizācijas 2017. un 2018.gadā
organizēja
vairākas
speciālistus
izglītojošas
konferences.
Būvniecības dienas ietvaros 28.03.2018, BŪVNIECĪBA.
KVALITĀTE. DROŠĪBA. (LBA, LBS). (9 lekcijas un

Apliecinājums par 10 kvalifikācijas punktiem LBS un
LSGŪTIS būvspeciālista sertifikāta uzturēšanai).
10.05.2018. – Latvijas Būvuzņēmēju partnerības
organizēts Forums “Godīga konkurence Latvijas
būvniecībā”, kad tika prezentēts pētījums par “ēnu
ekonomiku Latvijas būvniecībā” un uzsākta
ģenerālvienošanās parakstīšana.
LSGŪTIS aktīvi piedalījās Profesionālo izglītību Koledžu
konferencēs , RTU un LLU student konferencēs un
profesionālas sarunas ar pēdējo kursu studentiem.
Regulāri LSGŪTIS izved profesionālās pilnveides
seminārus: 2018. Gadā tika rīkoti 9 semināri, kuros
piedalījušies 862 būvspeciālisti un student.
Latvijas Amatniecības kameras amata meistari iesaistās
jauno profesionāļu meistarības konkursa „Euroskills”
dalībnieku sagatavošanā.
EM 2018.gadā ir organizējusi vairākus (18) izglītojošus
informatīvos seminārus saistībā ar energoefektivitātes
paaugstināšanu, dažādās Latvijas vietās.
"Ventilācija
risinājumi";

daudzdzīvokļu

ēkā.

Problēmas

un

“Daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”;
"Uzņēmumu
finansējums";

energoefektivitāte.

Prasības

un

"Ventilējamās fasādes un logu montāža. Teorija un
prakse";
"Siltumapgādes sistēma daudzdzīvokļu ēkā";
“Apmestās fasādes un logu montāža. Teorija un
prakse";

"Daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana. Ārējie un iekšējie
inženiertīkli";
Kā arī ir tika organizēti vairāki citi dažādu līmeņu
semināri un konferences.
5.

Jāizveido būvniecības nozares
mūžizglītības apmācību centrs

2

Latvijas
Būvuzņēmēj
u partnerība

2020

2018.gadā jautājums netika risināts

6.

Jāizveido būvniecības zinātnes
centrs (bērnu un jauniešu
izglītošanai un brīvā laika
pavadīšanai)

2

EM

2024

2018.gadā jautājums netika risināts.

5. EFEKTĪVI BŪVNIECĪBAS PROCESI
1.

Jāpilnveido būvniecības nozares
regulējums, saīsinot būvprojektu
saskaņošanas termiņus, nosakot
precīzu
pušu
atbildību,
pilnveidojot
apdrošināšanas
sistēmu, atvieglojot būvprojektu
grozījumu veikšanu, noņemot
pārmērīgās tehniskās prasības,
ieviešot digitālo dokumentu apriti,
u.c.

1

EM

2018

Izpilde turpinās.
Paveiktais:
2017.gadā spēkā stājās grozījumi Būvniecības likumā,
ar kuriem tika atvieglota izmaiņu izdarīšana
būvniecības iecerē. Ar grozījumiem tika noteikts, ka
vienīgās izmaiņas, kuras ir aizliegtas, ir izmaiņas būves
galvenajā lietošanas veidā, tāpat noteikts, ka ar
būvvaldi ir saskaņojamas tikai izmaiņas būves
novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā, kā arī
papildus būves. Citas izmaiņas ar būvvaldi nav
jāsaskaņo. Tāpat tika precizēta atkāpju un alternatīvo
risinājumu saskaņošanas kārtība, nosakot institūcijas
un gadījumus, kuros var saskaņot atkāpes un
alternatīvos risinājumus.
2017.gada 6.jūnijā stājās spēkā MK 2017.gada 9.maija
noteikumi
Nr.253
“Atsevišķu
inženierbūvju
būvnoteikumos”, ar kuriem, atšķirībā no iepriekšējiem
atbilstošajiem būvnoteikumiem, noteikts, ka lai nodotu
būvi ekspluatācijā, vairs netiek prasīta kadastrālās
uzmērīšanas lieta, pieļaujama jau esošas topogrāfiskās
informācijas izmantošanu projektēšanā, kā arī

atvieglota atsevišķu būvju būvniecības ārpus publiskās
ārtelpas.
2017.gada 24.novembrī spēkā stājās grozījumi MK
2014.gada
25.marta
noteikumos
Nr.156
“Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, ar
kuriem atļauts būvdarbos izmantot stiegrojuma
tēraudu, kurš ir ieguvis atbilstības novērtējumu Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstu standartam un atbilst
noteikumos izvirzītajām minimālajām prasībām,
tādējādi vairs nav jāveic šāda stiegrojuma katras
partijas vērtējums.
2017. gadā un 2018. gadā ir pārskatīti būvnormatīvi
energoefektivitātes jomā, ugunsdrošības jomā, ūdens
apgādes un kanalizācijas jomā. Lai veicinātu
vairākstāvu koka apbūvi, tika apstiprināti grozījumi
Latvijas
būvnormatīvā
LBN
201-15
“Būvju
ugunsdrošība”
ar
mērķi
veicināt
koksnes
būvizstrādājumu izmantošanu jaunu ēku būvniecībā.
Turpinās darbs pie dzīvojamo un publisko ēku apkures
un ventilācijas, kā arī būvklimatoloģijas būvnormatīvu
pārstrādes.
2018.gada 20.martā MK ir apstiprināja jaunus
noteikumus Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences
novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumi”, kas būtiski pilnveido regulējumu
būvspeciālistu sertificēšanas jomā, noteikti kritēriji
praktiskā darba pieredzes prasībām pretendentiem
būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, precizēta
patstāvīgās prakses uzturēšanas kārtība, precizēti
kritēriji brīdinājuma izteikšanai, sertifikāta darbības
sfēras apturēšanai un anulēšanai, samazināts darbības
sfēru skaits, noteikta prasība būvspeciālistam uzturēt
spēkā esošu līgumu ar Nacionālo standartizācijas
institūciju par nepieciešamo Latvijas valsts standartu

abonēšanu, kas nepieciešams ikdienas pienākumu
izpildei.
2018.gadā tika izstrādāti un stājās spēkā grozījumi
būvniecības regulējumā, kas samazina administratīvo
slogu, ievieš digitalizētus risinājumus, paātrina
būvniecības ieceres saskaņošanas laiku. Ar jaunu LBN
202-18
"Būvniecības
ieceres
dokumentācijas
noformēšana" – noteiktas prasības attiecībā uz
būvniecības ieceres dokumentācijas elektronisko
noformēšanu,
nodrošinot
vienotas
prasības
būvniecības dokumentācijas noformēšanai gan
rakstveida, gan tiešsaistes formā strukturētu datu
veidā, ieviešot digitālo būvniecības ieceres
dokumentācijas apriti. Izstrādāti un pieņemti grozījumi
vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos, lai novērstu
šķēršļus
būvniecības
ieceru
elektroniskajam
skaņošanas procesam.
Lai sekmētu struktūrfondu projektu īstenošana
daudzdzīvokļu
ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai un šo ēku atjaunošanai, kā arī
atvieglotu būvniecības procesu un mazinātu
administratīvo slogu, 2018.gadā tika veikti grozījumi
MK 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku
būvnoteikumi". Līdz 5 gadiem tiek pagarināts termiņš,
kādā realizējama būvniecība pēc būvvaldes akcepta
ēkas fasādes apliecinājuma kartē vai atzīmes veikšanas
būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Līdz
šim termiņš bija trīs un divi gadi.
Lai uzlabotu būvju ekspluatācijas kontroli, 2018.gadā
veikti grozījumi LBN 405-15 “Būvju tehniskā
apsekošana”, kas tehniskās apsekošanas veicējam
nosaka papildu pienākums gadījumos, ja tehniskās
apsekošanas atzinumā tiek norādīts uz nepietiekamu
ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti. Būvspeciālistam
vai būvkomersantam, kurš nodrošina būves tehniskās

apsekošanas veikšanu, būs pienākums par to informēt
būvvaldi, institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas,
iesniedzot būves tehniskās apsekošanas atzinumu
Detalizēta informācija par normatīvajiem aktiem,
jauniem projektiem un to aprites stadiju skatīt
pielikumā nr.1.
2.

Jāizstrādā būvnormatīvu jaunā
arhitektūra,
uzturēšanas
finansējuma modelis

1

EM

2018

Izpilde turpinās
Paveiktais:
Kopš 2018.gada paredzēts finansējums novecojošu
Latvijas būvnormatīvu pārstrādei, t.sk. atbilstoši
mūsdienu tehnoloģiju iespējām.
2018.gadā tiek pārstrādāti 5 būvnormatīvi:
✓ "LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika"
✓ "LBN 003-15 Būvklimotoloģija"
✓ "LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure
un ventilācija"
✓ "LBN 211-15 Dzīvojamā ēkas"
✓ "LBN 208-15 Publiskās būves"
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts
priekšlikums
“Būvnormatīvu
prasību
pārskatīšana”.

3.

Jāizveido
elektronisko
būvprojektu skaņošanas sistēmu
un jānodrošina integrācija ar
citām
valsts
informācijas
sistēmām (BIS 2.0)

1

EM, BVKB

2018

Izpildīts
2018.gada 1.jūlijā ir pabeigts Būvniecības informācijas
sistēmas attīstības projekta 1.posms un nodrošināta
būvniecības ierosināšanas un būvniecības ieceres
dokumentācijas elektroniskās saskaņošanas un
akceptēšanas funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju
visu būvniecības ieceres saskaņošanu no iesnieguma,
līdz būvdarbu uzsākšanai paveikt elektroniski, būtiski
saīsinot termiņus, nodrošinot paralēlu dažādu

saskaņojumu saņemšanu. Elektroniskais process arī
ļaus sekot līdzi kādā stadijā iecere atrodas, tādējādi
procesu padarot caurskatāmu.
BIS sistēmai ir nodrošinātas saskarnes ar 15
informācijas sistēmām.
Lai veicinātu pāreju uz elektronisku būvniecības
procesa realizāciju un nodrošinātu vienveidīgu
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un
iesniegšanu būvniecības informācijas sistēmā ir veikti
grozījumi
normatīvajā
regulējumā.
Grozījumi
Būvniecības likumā, pieņemti Saeimā 1.lasījumā.
4.

Jāstandartizē BIM pielietojumi
publiskajos
iepirkumos
(definīcijas,
prasības
projektēšanai, būvniecībai)

1

EM

2022

Procesā
Uzsākts darbs pie Būvniecības informācijas modelēšana
(BIM) ieviešanas “ceļa kartes”, kurā kā galvenās
prioritātes tiek izvirzītas standartu un vadlīniju izstrāde,
sākotnēji koncentrējoties tieši uz būvprojektu izstrādi
publiskajiem iepirkumiem BIM, un būvspeciālistu
kompetenču paaugstināšana darbā ar digitāliem
rīkiem.
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts priekšlikums “BIM ieviešanas pasākumu
īstenošana, piemēram, pasūtītāja prasību metodiskā
materiāla izstrāde”.

5.

Jāievieš būvniecības tipveida
līgumi (projektēt un/vai būvēt,
uzraudzīt) publiskajos iepirkumos

1

EM

2018

Izpilde turpinās
Ņemot vērā MK noteikumu par tipveida līgumiem
izstrādes darba grupā būvniecības nozares pārstāvju
iebildumus par Ekonomikas ministrijas piedāvāto MK
noteikumu projektu, norādot, ka par lietderīgu tiek
uzskatīta FIDIC standartu piemērošana, EM sagatavoto
projektu tālāk nevirzīja.
Būvniecības nozare tika izteikusi vēlmi un Padome
atbalstīja Starptautiskās inženieru konsultantu
federācijas (FIDIC) līgumu standartu pielietošanu,

pielāgojot tos Latvijas likumdošanai. Ņemot vērā FIDC
specifiku, nozare tika aptaujāta par termina
“būvinženieris” tvērumu, kompetenci un tiesībām.
2018.gadā, ar mērķi FM kapitālsabiedrībās piemērot
FIDIC, Finanšu ministrijā izveidoja darba grupu, kas
izstrādāja priekšlikumus FIDIC līgumu piemērošanai un
speciālajiem noteikumiem.
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts priekšlikums “Nepieciešamo regulējuma
grozījumu un citu juridisko aspektu izvērtējums, lai
ieviestu FIDIC līgumus”.
6.

7.

8.

Jāizstrādā likums par Būvniecības
profesionālām kamerām

1

Jāpilnveido
būvniecības
attīstītāju, projektēšanas un
būvdarbu izpildes apdrošināšanas
sistēmu

2

Jāievieš
pirmstiesas
strīdu
izskatīšanas kārtība un institūcija
(nolikums, sastāvs, finansējums),
jāpilnveido tiesu darbība

2

EM

2020

2018.gadā jautājums netika risināts
2019.gadā finansējamo pasākumu plāna projektā
iekļauts priekšlikums par Būvniecības profesionālo
kameru izpēti.

EM

2019

Procesā
Ekonomikas ministrija grozījumus Būvniecības likumā,
kas noteiks efektīvu apdrošināšanas mehānismu, virzīs
pēc saskaņošanā esošo grozījumu, kas precizē
būvniecības dalībnieku atbildību.

Latvijas
Būvuzņēmēj
u partnerība

2019

Procesā
Priekšlikumus ārpustiesas strīdu risināšanai būvniecībā
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība prezentēja Padomes
sēdē
23.08.2018.
(sk.sēžu
protokolus:
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/sabiedribas_
lidzdaliba/konsultativas_padomes/latvijas_buvnieciba
s_padome/padomes_sezu_darba_kartiba__protokoli/
).
Padome ierosināja EM veidot darba grupu, kuras
sastāvā būtu TM, EM, LTRK un būvniecības nozares
organizācijas. Padome vienojās, ka Darba grupas
uzdevums ir izpētīt citu valstu praksi un izstrādāt

piemērotāko ārpustiesas strīdu risināšanas modeli
Latvijā.
Ekonomikas ministrijā izveidota darba grupa, lai
sagatavotu priekšlikumus efektīvai pirmstiesas strīdu
izskatīšanas kārtībai.
9.

10.

11.

Jāpilnveido
būvniecības
klasifikācijas sistēma (piemēram
arhitektu,
projektēšanas,
būvuzraugu uzņēmumi)

2

Jāizstrādā Būvniecības padomes
attīstības
modelis
(sastāvs,
pilnvaras, finansējums)

2

Jāstiprina valsts un pašvaldību
būvniecības
institucionālo
kapacitāti

2

EM

2019

Procesā
Notiek darbs pie būvkomersantu klasifikācijas
piemērošanas izstrādes, saistībā ar pieredzes
klasificēšanu. Saņemti pirmie viedokļi no FM/IUB/LBP
par konceptu.

Latvijas
Būvniecības
padome

2018

Izpildīts
Veikti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada
26.augusta noteikumos Nr.513 "Latvijas Būvniecības
padomes izveidošanas un darbības kārtība", pagarinot
padomes darbību uz 3 gadiem.

2018

Procesā
Lai veicinātu Būvniecības informācijas sistēmas jaunās
funkcionalitātes ieviešanu paralēli izstrādes procesam,
tiek organizēti apmācību pasākumi, kā arī sagatavoti
informatīvie materiāli (lietotāja rokasgrāmata, video
rullīši. Apmācīti 785 sistēmas lietotāji, t.sk. 219
būvvaldes.
Būvniecības valsts kontroles birojs rīko ceturkšņa
būvvalžu sanāksmes, kurās tiek diskutēts par
aktuālajiem jautājumiem, t.sk. izmaiņām normatīvajā
regulējumā, utt.

