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Rīgā 

 

 26.10.2015 Nr. 412-1-8467 
    
Uz 29.09.2015 Nr. 150929-02 

 

Lafivents SIA 

O3FM Inženieru birojs SIA 

daina@lafivents.lv 

Par siltumapgādes, ventilācijas,  
rekuperācijas un aukstumapgādes  
sistēmu projekt ēšanas, būvdarbu vadīšanas,  
būvuzraudzības un būvekspertīzes  
darbības sfērām 

 
Atbildot uz Jūsu 2015.gada 29.septembra vēstuli par Ministru kabineta 

2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 ˮBūvspeciālistu kompetences novērtēšanas 
un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.610) 
2.pielikumā noteiktajām siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un 
aukstumapgādes sistēmu projektēšanas/ būvdarbu vadīšanas/ būvuzraudzības/ 
būvekspertīzes darbības sfērām, informējam, ka Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi 
nozares viedokli un atbalsta biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 
inženieru savienība”  iesniegtos priekšlikumus veikt grozījumus noteikumu Nr.610 
2.pielikumā, nodalot atsevišķās darbības sfērās siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu projektēšanu/ būvdarbu vadīšanu/ būvuzraudzību/ 
būvekspertīzi un aukstumapgādes sistēmu projektēšanu/ būvdarbu vadīšanu/ 
būvuzraudzību/ būvekspertīzi, pamatojoties uz atšķirīgo būvniecības darbu 
specifiku minētajās darbības sfērās, būvspeciālistu atšķirīgajām zināšanām un iegūto 
pieredzi, kā arī to, ka noteikumu Nr.610 2.pielikuma šobrīd spēkā esošā redakcija 
rada problēmas normatīvo aktu piemērošanā būvkomersantiem, būvvaldēm un 
būvdarbu iepirkuma konkursu organizētājiem.  

Minētais priekšlikums ir atbalstīts arī Latvijas Būvniecības padomes 
2015.gada 29.septembra sēdē. 

Ņemot vērā minēto, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi noteikumu Nr.610 
grozījumu projektu, paredzot sekojošu darbības sfēru dalījumu: 

• siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana; 
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• saldēšanas sistēmu projektēšana; 
• siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

vadīšana; 
• saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana; 
• siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība; 
• saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība; 
• siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu 

ekspertīze; 
• saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze; 
• siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze; 
• saldēšanas sistēmu ekspertīze, 

kā arī noteikumu Nr.610 2.pielikuma piezīmēs norādot, ka siltumapgādes, 
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbības sfērās ietilpst apkures 
sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas 
sistēmas, pretdūmu aizsardzības sistēmas, siltummehānika/ siltumapgādes avoti 
(tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās 
sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli. Savukārt saldēšanas sistēmu darbības sfērās 
ietilpst darbi, kas attiecās uz sistēmām, kas nodrošina zemu temperatūru 
tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tajā skaitā visu lielumu 
stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus – 
siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, 
noliktavas – saldētavas). 

Noteikumu Nr.610 grozījumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai 
2015.gada 29.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē. 

 
 

Valsts sekretārs  R.Beinarovičs 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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