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Ekonomikas ministrijai 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa 

noteikumos Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas 

noteikumi”” 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa 

noteikumos Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi””, jo ir šādi 

iebildumi: 

 

1. Iebilstam pret Noteikumu projekta  66.1 prim punkta redakciju, kas nosaka, 

ka pasūtītājs pieprasa atbilstošu būvkomersanta klasifikācijas klasi tikai 

galvenajam būvdarbu veicējam.  

Pamatojums: Jānorāda, ka Publisko iepirkumu likums pieļauj piedāvājumu 

iesniegt gan personu apvienībai, gan personālsabiedrībai. Rezultātā izveidojas 

situācijas, ka nav iespējams noteikt, kurš no šiem būs galvenais būvdarbu 

veicējs, jo katrs no biedriem var veikt atsevišķu darbu iepirkuma līguma 

ietvaros. Atklātos konkursos vienmēr ir atsevišķo būvdarbu veicēji 

(apakšuzņēmēji), kuri reāli strādā objektā. Pasūtītājam, veicot pretendenta 

piedāvājumu, ir jāpārliecinās par apakšuzņēmēja atbilstību nolikumos 

iestrādātajām prasībām. Atsevišķos iepirkumos reāli uz objekta galvenais 

būvdarbu veicējs vispār nestrādā, tādā gadījumā pēc šo noteikumu stāšanās 

spēkā, darbus var veikt apakšuzņēmējs, kas vispār nav reģistrēts 

būvkomersantu reģistrā.  Ievērojot to, ierosinām vārdu “galvenajam būvdarbu 

veicējam” aizstāt ar vārdu “pretendentam”. 

 

2.  Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 66.2.1 redakciju, kas nosaka, ka ja 

paredzamā būvdarbu līgumcenas vērtība ir virs 7 500 000,01 EUR, pasūtītājs 

var pieprasīt jebkuru būvkomersanta klasi. 

Pamatojums: Šajā gadījumā pieļaujam iespēju, ka šo normu var tulkot arī, ka 

kvalificējas jebkurš būvkomersants arī bez pieredzes. 

3. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 66.2 prim 4. un 5. apakšpunkta 

redakciju, kas noteic 5. būvkomersanta klases piešķiršanu, ja līgumcenas 

vērtība ir līdz 37 500.  
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Pamatojums: Minētā līgumcenas vērtība ir nesamērīgi zema 5. būvkomersanta 

klasei. Ievērojot to, ka jebkuram būvkomersantam, veicot papildus funkcijas un 

administratīvās darbības, lai tā uzņēmums atbilstu pēc iespējas augstākai 

būvkomersanta klasei, palielināsies tā administratīvās izmaksas un attiecīgi – 

būvniecības izmaksas. Uzskatām, ka  5. būvkomersanta klase ir piemērojama 

arī tādiem būvdarbu līgumiem, kur būvdarbu līgumcenas vērtība ir 50 000 EUR 

bez PVN. 

 

4. Noteikumu projekta 66.4 prim punkts noteic, ka būvkomersanta 

kvalifikācijas klasei jāatbilst gan piedāvājuma iesniegšanas, gan līguma 

noslēgšanas dienā. Iebilstam minētajam regulējumam, jo, ja pēc lēmuma 

pieņemšanas par iepirkuma uzvarētāju un nogaidīšanas termiņa beigām pirms 

līguma noslēgšanas pasūtītājs konstatē, ka komersants vairs neatbilst prasībai, 

iepirkums ir jāpārtrauc un jāveic jauns iepirkums, kas būtiski apgrūtina, 

paildzina un sarežģī iepirkumu veikšanu. Ievērojot to, līdzīgi kā Publisko 

iepirkumu likumā, nepieciešams prasību pārbaudīt gan piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, gan dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

 

 

 

Priekšsēža p.i. (paraksts*) Sanita Šķiltere  

 
 

Aino Salmiņš 67508561 

Aino.Salmins@lps.lv 
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 


