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Ekonomikas ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Būvniecības valsts 
kontroles biroja sniegto maksas 
pakalpojumu cenrādis” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvniecības valsts kontroles biroja 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”” jo ir šādi iebildumi. 

1.  Būvniecības likumā kā arī citos normatīvajos aktos Būvniecības 
kontroles valsts birojam (turpmāk – BKVB) nav noteikta kompetence 
veikt būvprojektu vai būvju ekspertīzes. Informējam, ka LPS ir 
saņēmusi skaidrojumu no Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijas par Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās 
daļas 4. punktā ietverto normu. Skaidrojuma ir norādīts, ka: 
“.. secināms, ka biroja kompetencē neietilpst ekspertīzes pakalpojumu 
sniegšana, bet gan privātpersonu kompetences novērtēšana ekspertīzes 
pakalpojumu sniegšanai. .. ar biroja funkciju organizēt būvprojektu un 
būvju ekspertīzi saprotams, ka birojs to neveiks pats, bet birojs nozīmēs 
tirgū strādājošus sertificētus ekspertus ekspertīzes pakalpojuma 
sniegšanai gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību 
juridiskā persona vai tās institūcija, vai gadījumos, kad starp 
būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgas 
būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinums. Tas joprojām būs 
pakalpojums, kas tiks iepirkts un par kura sniegšanu starp būvniecības 
nozarē strādājošu, sertificētu speciālistu (ekspertu) un pakalpojuma 
saņēmēju tiks slēgts attiecīgais līgums.”  

2.  LPS uzskata, ka piedāvātā pakalpojuma cena par būves ekspertīzi 
58 EUR un par būvprojekta ekspertīzi 50 EUR nav samērīga.  

3. Būvniecības likuma 6.1 pants precīzi definē biroja kompenteci – birojs 
organizē būvju un būvekspertīžu organizāciju:  
a) gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā 

persona vai tās institūcija;  
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b) gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un 
nepieciešams neatkarīgas būvprojekta vai būves ekspertīzes 
atzinums.  

Balstoties uz b) apakšpunkta loģiku LPS pieļauj situāciju, ka šādos 
gadījumos birojs varētu veikt ekspertīzes, bet tikai par valsts budžeta 
līdzekļiem. Ņemot vērā augstākminetos argumentus, normatīvā akta 
tālāka virzība nav atbalstāma. 
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