
 

 

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 

21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas 

normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu 

līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā 

galaziņojums 

 

[..] 

B. Būvniecības jomas normatīvais regulējums un uzraudzības sistēma 

7. Valsts atteikšanās no būvniecības kontroles 

7.6. Grozījumus Būvniecības likumā, ar kuriem tika likvidēta Valsts būvinspekcija, Saeimā 

iesniedza Ministru kabinets. Lēmums par Valsts būvinspekcijas likvidāciju tika pieņemts 2009. gada 

26. maija Ministru kabineta sēdē. 1 [..] Viena no ļoti vājajām vietām Saeimas darbībā ir deputātu 

analītiskais nodrošinājums. Saeima Rietumu demokrātijā ir viens no retajiem parlamentiem, kurā nav 

pat nelielas nodaļas, kuras pienākumos būtu apkopot informāciju. Iespējams, ja būtu šāda nodaļa, kas 

gatavotu analīzes, apskates un pētījumus, Valsts būvinspekcija netiktu likvidēta.2 Kā norādījis 

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis, prof., Dr. iur.h.c. Egils Levits: “Šī traģēdija pēc būtības ir 

nepārdomātu likumdošanas izmaiņu radīta riska realizācija”.3 Komisijas atzinums: Valsts 

būvinspekcijas likvidācija ievērojami samazināja būvniecības uzraudzību, tādējādi palielinot 

Zolitūdes traģēdijas iespējamību. Par Valsts būvinspekcijas likvidāciju solidāra atbildība ir 

jāuzņemas 9.Saeimai un tās apstiprinātajai valdībai, bet it sevišķi Ekonomikas ministrijai, kas, 

būdama atbildīgā par būvniecības jomu, iniciēja Valsts būvinspekcijas likvidāciju. 

[..] 

                                                 
1 Ministru kabineta 26.05.2009. sēdes protokols Nr.33. Pieejams: http://likumi.lv//ta/id/192627?&search=on  
2 Piezīme. Saistībā ar Valsts būvinspekcijas likvidāciju Valsts kontrole ir norādījusi: “Lēmuma par Valsts 

būvinspekcijas reorganizāciju sagatavošanas procesā netika pietiekami izvērtēta plānotās reorganizācijas 
ietekme uz būvniecības procesa kontroles funkcijas īstenošanu valstī, un revīzijas laikā tika konstatētas nepilnības 

normatīvajā regulējumā un atbildīgo institūciju faktiskajā rīcībā, kas ietekmē patērētāju drošību.” Valsts kontroles 

26.11.2010. revīzijas ziņojums Nr.5.1-2-7/2010 “Būvniecības uzraudzības un kontroles funkciju īstenošana pēc Valsts 

būvinspekcijas reorganizācijas”, 12.punkts. 
3 E. Levita 24.08.2015. vēstule Izmeklēšanas komisijai. 
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http://zolitude.saeima.lv/attachments/499_Egils%20Levits%20-%20Par%20Saeimas%20Analitisko%20dienestu%20150824.pdf
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7.8. Komisijas ieskatā Saeimas Kancelejas ietvaros beidzot būtu jāizveido dienests, kura 

pienākums būtu apkopot informāciju un veikt analīzi likumdevēja darba kvalitātes 

uzlabošanai. Šī analīze ietvertu pirmslikumdošanas (ex ante) un pēclikumdošanas (ex post) 

novērtēšanas sistēmu. Tas gan uzlabotu likumprojektu izstrādātāju darba kvalitāti, gan 

palielinātu likumdevēju atbildību par pieņemto tiesību normu efektivitāti. Šāda likumdošanas 

analīzes dienesta izveide stiprinātu Latvijas parlamentārismu un novērstu valstiskus riskus un 

traģēdijas. Likumdošanas analīze arī uzlabotu varas dalīšanas sistēmu un mazinātu 

ierēdniecības/birokrātijas ietekmi uz tautas ievēlētu tās priekšstāvju lēmumiem, tādējādi 

atjaunojot tautas uzticību demokrātijai un parlamentārismam kopumā. 4 

[..] 

                                                 
4 Eiropas Savienības tiesas tiesneša E. Levita, valsts kontrolieres padomnieka juridiskajos jautājumos E. Pastara, Valsts 

prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieka J. Plepa, Latvijas Universitātes asoc. profesora D. Auera, 12. Saeimas 

priekšsēdētājas biedres I. Lībiņas – Egneres paustie viedokļi. Sk.: E. Levita 24.08.2015. vēstule Izmeklēšanas komisijai; 

Komisijas 24.08.2015. sēdes protokols Nr. 20, 5.-6.lpp.; Latvijas Radio 1 raidījuma “Krustpunktā” intervija ar J. Plepu; 

Auers D. Parlamentārās izpētes kapacitātes salīdzinājums Baltijas jūras reģionā. Grām.: Priekšlikumi Latvijas publiskās 

varas pilnveidošanai. Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei materiāli. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015, 159.lpp. Vai 

Saeimai nepieciešams likumdošanas analīzes dienests. Jurista Vārds, 20.10.2015., Nr.41, 12.-21.lpp. 
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