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233.9/18-134-12/15
Latvijas Republikas Saeimas Parlamentārās
izmeklēšanas komisijai ,,Par Latvijas valsts
rīcību, izvērtējot 2013. gada 21. novembrī
Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un
turpmākās darbības, kas veiktas normatīvo
aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību
darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu
traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām
minētās traģēdijas seku novēršanā”
saeima@saeima.lv
Informācijai:
Ekonomikas ministrijai
pasts@em.gov.lv

Par projekta ,,Vēsturiski piesārņoto vietu ,,Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” realizāciju
Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) 2015. gada 17. septembrī saņēma
Latvijas Republikas Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ,,Par Latvijas valsts rīcību,
izvērtējot 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus un turpmākās darbības,
kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu
līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā” (turpmāk –
Komisija) 2015. gada 16. septembra vēstuli Nr. 233.9/18-134-12/15 ,,Par būvniecības nozari
kontrolējošo institūciju darbību un rīcību projekta ,,Vēsturiski piesārņoto vietu ,,Inčukalna
sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” īstenošanā” (reģistrēta ar Nr. 2015/1365; turpmāk –
Vēstule) ar lūgumu: 1) sniegt vērtējumu par SIA ,,Skonto būves” (reģistrācijas Nr. 40003248848;
turpmāk – Sabiedrība) iesniegumā izklāstītajiem apstākļiem un par būvniecības nozari
kontrolējošo institūciju darbību un rīcības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajam regulējumam;
2) sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai; 3) izvērtēt nepieciešamību uzticēt būvvalžu
uzraudzības funkciju Ekonomikas ministrijai vai tās padotībā esošajām iestādēm.
Birojs informē Komisiju, ka 2015. gada 23. septembrī ir sniedzies Ekonomikas ministrijai
kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei būvniecības jomā savu viedokli par Vēstulē norādītajiem
faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada
30. septembra noteikumu Nr. 576 ,,Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums” 1. punktam
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2
Birojs ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, vienoto Ekonomikas
ministrijas un Biroja atbildi uz Vēstuli sniegs Ekonomikas ministrija.
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