
 
K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālr. 67013302, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

10.03.2022. Nr.BIS-BK-2.1-2022-190 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

MOSK 1 

vienotais reģ. Nr.40203090352 

 Palasta iela 10, Rīga, LV-1050 

Par komersanta reģistrāciju 

būvkomersantu reģistrā 

  

 

Izskatot komersanta "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1" 08.03.2022. 

iesniegto iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā, secināju, ka komersants 

"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1" atbilst Ministru kabineta 25.02.2014. 

noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 

5.punkta prasībām. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz noteikumu 8.1.apakšpunktu, 

nolēmu: 

reģistrēt komersantu "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1" būvkomersantu 

reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas Nr.17186. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un 

Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu uzskatāms, ka šis lēmums ir paziņots 

adresātam un stājas spēkā otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu. 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma  75.pantu, 76.pantu un 

79.pantu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Būvniecības 

valsts kontroles biroja direktoram. 
 

Saskaņā ar noteikumu 12.punktu būvkomersantam ir pienākums reizi gadā 

līdz 31.augustam iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā informāciju par 

būvkomersanta darbību iepriekšējā kalendāra gadā (noteikumu 2.pielikums). 
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Atbildīgā amatpersona – 

Informācijas sistēmu departamenta, 

Būvniecības informācijas sistēmas 

reģistru nodaļas vadītāja Iveta Putne 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 

A. Atvare, 67013374 
Agnese.Atvare@bvkb.gov.lv 
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Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību MOSK 1 

vienotais reģ. Nr. 40203090352 

Palasta iela 10, Rīga, LV-1050 

  

Par būvuzņēmuma klasifikāciju   
 

 

Izskatot būvkomersantu reģistra iestādes rīcībā esošo informāciju, 

konstatēju: 

saskaņā ar būvkomersantu reģistra iestādes  10.03.2022.  lēmumu Nr. BIS-BK-2.1-

2022-190 būvuzņēmums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1 reģistrēts 

būvkomersantu reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas Nr. 17186. 

Būvuzņēmums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1 ir tiesīgs sniegt 

pakalpojumus šādās darbības sfērās: Ēku būvdarbu vadīšana. 

Pastāvot šādiem apstākļiem, 

secināju: 

saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumu Nr. 211 "Būvkomersantu 

klasifikācijas noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 8. punktu un 54.1. apakšpunktu 

klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par būvuzņēmumiem, par kuriem reģistrā dati 

pieejami mazāk par vienu darbības gadu, un piešķir 5.klasi. Pamatojoties uz 

noteikumu 8. punktu un 54.1. apakšpunktu, 

nolēmu: 

klasificēt būvuzņēmumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MOSK 1, 

piešķirot 5. klasi uz laiku līdz 10.03.2023. 
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Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt 

Būvniecības valsts kontroles biroja direktoram Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 
 

 

 

Atbildīgā amatpersona – 

Informācijas sistēmu departamenta, 

Būvniecības informācijas sistēmas 

reģistru nodaļas vadītāja Iveta Putne 
 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 

 
 

A. Atvare, 67013374 

Agnese.Atvare@bvkb.gov.lv 
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