
Aktualitātes

Zolitūdes traģēdijas tiesas sprieduma kontek-
stā būvniecībā ir sācies nozīmīgs pārejas 
posms – gads, kurā būvniecības procesi būs 
jāvada un dokumenti jānoformē digitālajā vi-
dē. Šī uzdevuma sekmīga izpilde galvenokārt 
būs atkarīga no būvspeciālistu –projektētāju, 
būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un būvek-
spertu – kompetences, kā arī no programma-
tūras, tehniskā nodrošinājuma un motivācijas 
sasniegt kvalitatīvus, ilgtspējīgus mērķus.

Aizvadītais gads nozarē
Ekonomikas ministrija ar LBS 2019. gada  
22. janvārī noslēdza deleģējuma līgumu  
Nr. 52-17.2/2019/3 par būvspeciālistu kom-
petences novērtēšanu un patstāvīgās prakses 
uzraudzību, lai pildītu 2014. gada 1. oktobra 
Būvniecības likuma 9. pantā būvei izvirzītās 
prasības: mehāniskā stiprība un stabilitāte, 
ugunsdrošība, higiēna, nekaitīgums un vides 
aizsardzība, lietošanas drošība un vides pie-
ejamība, akustika jeb aizsardzība pret trok-
šņiem, energoefektivitāte, ilgtspējīga dabas 
resursu izmantošana. 

Ministru kabinets (MK) 2019. gada 5. mar-
tā apstiprināja noteikumus Nr. 100 «Būvspe-
ciālistu uzraudzības un kompetences novēr-

tēšanas cenrādis». Cenrādī ir paredzēts plā-
notais līdzekļu izlietojums visām astoņām 
sertifikācijas institūcijām, pildot deleģējuma 
līguma uzdevumus:

1. Ikgadēja visu būvspeciālistu kontaktin-
formācijas, fiksēto pārkāpumu, būvprakses 
un pilnveides datu pārbaude Būvniecības in-
formācijas sistēmā (BIS);

2. 20% būvspeciālistu padziļināta pārbaude 
ar ekspertu vērtējumu, atsevišķos gadījumos – 
ar eksāmeniem;

3. 1% būvspeciālistu dokumentāla pārbau-
de objektos un projektēšanas birojos;

4. Par būvspeciālistu profesionālo darbību 
saņemto sūdzību vērtēšana, piesaistot eksper-
tus un vērtēšanas komisijas;

5. Kompetences pārbaudes institūcijas uz-
turēšanai un attīstībai.

Finanšu izlietojums
Nozares būvspeciālistu vidū bija pausta neiz-
pratne par cenrādī iekļautajiem procesu plā-
notajiem izdevumiem. 2019. gada 22. martā 
Ekonomikas ministrija (EM), izmantojot BIS 
iespējas, sniedza skaidrojumu visiem nozares 
būvspeciālistiem. Cenrāža veidošanas laikā 

Atskaites ziņojums 
LBS XXXII kongresam

Mārtiņš Straume,  
Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs

Žurnāls Būvinženieris publicē Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes 
atskaites ziņojumu, ko 27. martā bija paredzēts nolasīt LBS XXXII kongresā, 
taču tas atcelts pandēmijas dēļ.

Biedri 607

Asociētie biedri 37

Kopā 644

Biedra naudu samaksājuši
358 jeb 
55,6%

t. sk. pilnu summu –  
35 eiro

293 jeb 
81,8%

daļēju maksu – 10 eiro –  
nestrādājošiem pensionāriem

65 jeb 
19,2% 

Žurnālu Būvinženieris abonē
85 jeb 
13,2%

Latvijas Būvinženieru savienība

Dati 2020. gada janvārī

Finanšu resursu izlietojums  
2019. gadā

Darba samaksa 78,41%

Valsts obligātās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas

15,82%

Telpu noma 4,09%

Komunālie maksājumi 1,66%

EM norādīja, ka nedrīkst atkārtoties Zolitūdes 
traģēdijai līdzīgi notikumi, tāpēc kompetences 
institūcijām jābūt pietiekamiem finanšu resur-
siem, lai sekmīgi izpildītu visas 2018. gada  
20. marta MK normatīvā Nr. 169 Būvspeciālis-
tu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās 
prakses uzraudzības noteikumi paredzētās 
funkcijas.

LBS XXXI kongresa lēmumu izpilde
Gan 2019. gada darba plānā, gan EM deleģējuma līgumā paredzētie uzdevumi pamatā ir izpildīti. Latvijas Na-
cionālais akreditācijas birojs (LATAK) 2020. gada 19. februārī atkārtoti akreditēja biedrības Latvijas Būvinženie-
ru savienība Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūciju (LBS BSSI), piešķirot tiesības līdz 2025. gada  
25. februārim pildīt personāla sertifikāciju būvniecības reglamentētajās un nereglamentētajās sfērās atbilstīgi 
standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām. Akreditācijas apliecības Nr. LATAK – S3-176-12-2001.

Darbs būvniecības regulējuma normatīvu pilnveidošanā varēja būt intensīvāks vairākās jomās – atbildība, pub-
liskie iepirkumi, būvtehniķi, deleģējuma līgums. Sadarbība ar ECCE – Eiropas Civilo inženieru padomi – pilnvei-
dojās. Ir vienošanās ar EM vadību, ka pakalpojumu cenrādi vērtēs pēc visu kompetences sertifikācijas institūci-
ju divu gadu darbības.

Nesakārtotie likumdošanas jautājumi
Atbildība būvniecībā jāapskata kontekstā ar civiltiesisko apdrošināšanu. Likumdošanā nav nostiprināta būvniecī-
bas procesa dalībnieku – pasūtītāja, projektētāja, būvprojektu eksperta, būvdarbu izpildītāja un būvniecības uz-
raudzītāja – atbildība.

Likumdošanā nav nostiprināti būvprojekta vadītāja pienākumi un tiesības. Nav pieņemams, ka būvprojekta daļas pro-
jektētājs atbild tikai par savu sadaļu, kā tas bija Zolitūdes projektā, bet par būvprojektu kopumā neatbild neviens.

Būvprojekta vadītājam pienākums ir ne tikai sadalīt būvprojekta izpildei paredzētos finanšu līdzekļus, bet būt at-
bildīgam par būvprojektu kopumā. Tā tas ir daudzās pasaules valstīs. Pirms dažiem gadiem arhitekts Andris Kron-
bergs apliecināja būvprojekta vadītāja profesionālās kompetences nepieciešamību, uzsverot – uzņemties atbildību 
par būvprojektu kopumā viņš uzdrīkstējies tikai pēc 12 gadu darba pieredzes arhitekta Modra Ģelža birojā.
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Deleģējuma līguma izpilde

Būvspeciālistu skaita izmaiņas

Darbības sfēra
01.01. 
2019.

01.01. 
2020.

+/-

Ēku konstrukciju 
projektēšana

369 368 -1

Ceļu projektēšana 187 189 +2

Tiltu projektēšana 44 38 -6

Ēku būvdarbu 
vadīšana

2062 2034 -28

Ceļu būvdarbu 
vadīšana

568 547 -21

Tiltu būvdarbu  
vadīšana

109 99 -10

Restaurācijas darbu 
vadība

64 32 -32

Ēku būvuzraudzība 1116 1018 -98

Ceļu būvuzraudzība 301 287 -14

Tiltu būvuzraudzība 92 74 -18

Restaurācijas 
uzraudzība

40 32 -8

Inženierizpēte 24 25 +1

Kopā 4976 4760 -216

Piezīme: pēc 2020. gada janvāra datiem, par 2019. gadu 
uzraudzības maksu nav samaksājuši 354 būvspeciālisti.

Sūdzības
Saņemtās sūdzības 49

Būvspeciālistu skaits, par kuriem  
izskatītas sūdzības

100

Izteikti brīdinājumi 30

Maznozīmīgi pārkāpumi 44

Vērtēšanas eksperti, komisijas locekļi un 
administrācijas darbinieki 

322

Citu funkciju izpilde
Padziļinātās pārbaudes 48

Ārzemju būvspeciālistu īslaicīgo  
sertifikātu skaits

17

Aktīvi nereglamentētās sfēras sertifikāti
Tehniskā apsekošana 152

t. sk. ēkas 138

ceļi 2

tilti 12

Būvprojekta ekonomiskās daļas, apjomu, 
tāmes sagatavošana

155

t. sk. ēkas 153

ceļi 1

tilti 1

Būvprojektu vadīšana 71

t. sk. ēkas 68

ceļi 3

tilti 0

Biedri, kopas, sekcijas, valde
LBS statūtos paredzēts, ka visi biedri laikus samaksā biedra naudu par kārtējo gadu. Patlaban par 2019. gadu biedra naudu ir nomaksā-
juši 55,6%. Vienlaikus 43,7% biedra naudu nesamaksājušo kursos saņēmuši LBS biedriem paredzētās 10–15% maksas atlaides.
Mēs pamatoti lepojamies ar LBS izdoto žurnālu Būvinženieris, kas top par aktuālām tēmām un profesionāli augstā līmenī. Tomēr 
pašu biedrības izdoto nozares žurnālu 2020. gadā abonē tikai 13,2% biedru.
Dažkārt dzirdamas replikas, ka LBS valde un administrācija nepietiekami sniedz palīdzību biedriem. Tā varētu būt lielāka, ja pašu 
biedru līdzdalība būtu aktīvāka.
Pērn un šogad Mārītes Šperbergas un Ginta Šķendera vadībā organizētas profesionālās ekskursijas uz Akropoli, ogļu termināli Krievu 
salā, Latvijas Universitātes Zinātņu māju Torņakalnā, augstceltnēm Z-Towers, starptautisko skolu Exupery Piņķos, Ventspils koncert-
zāli, Rūmenes muižu, BMX kompleksu Valmierā, sporta būvēm Cēsīs.
Paldies valdes dalībniekiem, sekciju, kopu vadītājiem un administrācijai par nesavtīgo darbu 2019. gadā! 2020. gada februāra otrajā nedēļā 
laika rādītājs sāka skaitīt līdz Latvijas Būvinženieru savienības 100 gadu jubilejai atlikušo četrgadi. Apkoposim idejas un sagatavosim rīcības 
plānu, lai godam sagaidītu mūsu profesionālās organizācijas nozīmīgo gadadienu!


