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Latvijas būvniecības padome (LPB)

izveidota  -2014.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.513

Uzdevumi:

atbilstoši sabiedrības interesēm sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu
projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kas skar
būvniecības nozari;

informēt sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā, kā arī
veicināt būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā;

reizi gadā izvērtēt un sniegt priekšlikumus par būvspeciālistu kompetences
paaugstināšanas nepieciešamību;

izskatīt sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa
pilnveidei



Latvijas būvniecības padomes sastāvs
(no 2017.gada novembra)

Ministrijas (4) - Ekonomikas ministrija, Vides un reģionālas attīstības 
ministrija, Satiksmes ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija

Biedrības (14):

“Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera” 

“Latvijas ceļu būvētājs” 

“Latvijas Ģeotehniķu savienība” 

“Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” 

“Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” 

“Latvijas Būvnieku asociācija” 

“Būvmateriālu ražotāju asociācija” 

“Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” 

“Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija” 

“Latvijas arhitektu savienība” 

“Latvijas Pašvaldību savienība” 

“Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija” 

“Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” 

“Latvijas Amatniecības kamera”



Svarīgākie Latvijas Būvniecības 
Padomes lēmumi 2017.gadā 

Būvniecības nozares vidēja termiņa stratēģija; 

Būvkomersantu nodevas pagaidu reforma un finansējuma 
piesaiste nozares attīstības uzdevumiem;

Elektroniskā Darba Laika Uzskaites Sistēmas ieviešana;

Būvniecības nozares Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas 
apstiprināšana (LSGŪTIS pārstāvība);

Atvieglota regulējošo normatīvo aktu tehnisko prasību 
ievērošana ēku atjaunošanām vai pārbūvēm;

Atbalstīts tālākai virzībai projekts - “Saimnieciskā izdevīguma 
vērtēšanas metodoloģija būvdarbu iepirkumos un 
apvienotajos projektēšanas un būvdarbu iepirkumos”. 



Galvenās prioritātes LBP 
darbībai 2018.gadam

Nozares ģenerālvienošanās noslēgšana;

Būvniecības likuma pilnveidošana (pušu atbildības 
noteikšana, apdrošināšana, birokrātijas un procesa 
termiņu samazināšana, digitalizācijas veicināšana);

BIS 2.0 e-pakalpojumu ieviešana;

Vienota nozares prognozēšanas un kvalitātes 
monitoringa sistēmas izveide;

Tipveida līgumu izstrādāšana un ieviešana



Grozījumi vispārīgajos un 
speciālajos būvnoteikumos*

„Vispārīgie būvnoteikumi”

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

“Dzelzceļa būvnoteikumi”

“Ēku būvnoteikumi”

“Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

“Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

“Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

“Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās 
ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”

“Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”

* grozījumi VBN un 9 speciālajos normatīvos ir izstrādāti, lai nodrošinātu digitālo  

būvniecības dokumentu apriti, izveidotu elektronisko būvprojektu skaņošanas sistēmu 
un nodrošinātu integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām, kas jāuzsāk š.g. 
1.jūlijā. 

https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_grozVBN.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz_AiBN.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz_autoceli_BVKB.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz_dzelzceli.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz_ekas.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz501_sakari_BVKB.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz550_melioracija.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz573_energetika_BVKB.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz631_jura.docx
https://em.gov.lv/files/sabiedribas_lidzdaliba/EMnot_100518_groz633_radiacija.docx


Plānotie grozījumi Būvniecības likumā 

Precīzi nodalīt atbildību būvniecībā (par katru procesu ir 
viens finansiāli atbildīgais);

Apdrošināšana;

Saīsināt lēmumu pieņemšanas termiņus (panākt skaņošanas 
procesu – 78 dienās);

Pie ēku atjaunošanas vai pārbūves neprasīt visu būvniecību 
regulējošo normatīvo aktu tehnisko prasību ievērošanu;

Nodrošināt plašākas iespējas veikt grozījumus būvprojektā 
projektēšanas un būvniecības procesā.

Plānoti jauni speciālie būvnoteikumi apvienojot     

inženierbūves, tajā skaitā inženiertīklus vienos 

būvnoteikumos 



Būvniecības informācijas sistēma (BIS) 

BVKB kopš 2017. gada 30. novembra tiek īstenots ERAF projekts 
“Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība”. 

Norit Būvniecības informācijas sistēmas BIS jaunas funkcionalitātes 
“Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” 
izstrāde, kas ļaus saskaņošanas procesu nodrošināt digitāli.

“Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana” 
ieviešanas ietvaros notiek apspriedes (klātienē un attālināti, 
izmantojot «Skype») par sistēmas lietotāju scenāriju izskatīšanu:

- būvniecības lietas un iesniegumi (būvniecības ieceres iesniegums), 

- pilnvarojumi (pilnvarojuma automātiska anulēšana), 

- paziņojumi (paziņojumi no būvvaldes).

Lūgums iekļauties BIS funkcionalitātes testēšanā un izvērtējumā 



Plānotās aktivitātes BIS 

Ar 2018. gada 1. jūliju plānots uzsākt digitālo 
būvniecības dokumentu apriti (būvniecības ieceres 
iesniegums, elektroniskā būvprojektu saskaņošana), 

Tiks nodrošināta elektroniskās būvprojektu skaņošanas 
sistēmas integrācija ar citām valsts informācijas sistēmām 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ietvaros,

Informācija pieejama BIS tīmekļa vietnē  -

https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/statistika

https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/statistika


BIS attīstības laika grafiks 
(izmantota BVKB informācija)



Identificētie BIS attīstības virzieni
(izmantota BVKB informācija)



Būvkomersantiem

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. 
februāra noteikumos Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, kas 
ietekmē būvkomersantu iesniedzamo ikgadējo informāciju, tāpēc 
būvkomersantiem jāņem vērā, ka:

- papildus kopējam un pašu spēkiem sniegto būvniecības vai arhitektūras   

pakalpojumu apjomam ir jānorāda būvkomersanta neto apgrozījums;

- valsts nodevas maksājums par ikgadējās informācijas iekļaušanu 

Būvkomersantu reģistrā attiecas uz visiem būvkomersantiem neatkarīgi               

no to darbības sfēras.

Valsts nodeva par ikgadējās informācijas iekļaušanu Būvkomersantu reģistrā ir 

maksājama, ņemot vērā būvkomersanta neto apgrozījumu iepriekšējā gadā.

Katru gadu līdz 31. maijam būvkomersantiem ir jāatjauno informācija 
Būvkomersantu reģistrā par savu darbību un vidējo būvniecībā 
nodarbināto skaitu iepriekšējā gadā.



PALDIES PAR UZMANĪBU

Ināra Laube

inara.laube@gaso.lv


