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2.
1
 pielikums 

Ministru kabineta 

2014. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 610 

Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un 

prakses ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu būvspeciālista sertifikātu 

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 33 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.05.2016., sk. 

noteikumu 63. punktu) 

Nr. 

p.k. 

Joma, 

specialitāte 
Darbības sfēra 

Izglītība
1
 

A2 A1 

      Minimālais praktiskā darba 

pieredzes ilgums (gadi)
2
 

1. Būvprakse     

1.1. Inženierizpēte
3
   3 – 

1.2. Projektēšana
4/5

   3 – 

1.2.1.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana 

  

1.2.2.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšana
6
 

1.2.3.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

projektēšana
7
 

1.2.4.   pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana
8
 

1.2.5.   pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana
9
 

1.2.6.   elektroietaišu projektēšana
10

 

1.2.7.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

projektēšana
13

 

1.2.8.   meliorācijas sistēmu projektēšana 

1.2.9.   hidrotehnisko būvju projektēšana 

1.2.10.   dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana 

1.2.11.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana 

1.2.12.   dzelzceļa kontakttīklu projektēšana 

1.2.13.   ceļu projektēšana 

http://likumi.lv/ta/id/279413-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-7-oktobra-noteikumos-nr-610-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakse...
http://likumi.lv/ta/id/269494-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi/redakcijas-datums/2016/05/01
http://likumi.lv/doc.php?id=269494#p63
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1.2.14.   tiltu projektēšana 

1.2.15.   saldēšanas sistēmu projektēšana
11

 

1.2.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana 

1.3. Būvdarbu 

vadīšana
5
 

  3 5 

1.3.1.   ceļu būvdarbu vadīšana   

1.3.2.   tiltu būvdarbu vadīšana 

1.3.3.   ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana 

1.3.4.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
6
 

1.3.5.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

būvdarbu vadīšana
7
 

1.3.6.   pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu 

vadīšana
8
 

1.3.7.   pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu 

vadīšana
9
 

1.3.8.   elektroietaišu izbūves darbu vadīšana
10

 

1.3.9.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu 

vadīšana
13

 

1.3.10.   meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana 

1.3.11.   hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana 

1.3.12.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana 

1.3.13.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu 

vadīšana 

1.3.14.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana 

1.3.15.   saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
11

 

1.3.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu 

vadīšana 
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1.4. Būvuzraudzība
5
   3 5 

1.4.1.   ceļu būvdarbu būvuzraudzība   

1.4.2.   tiltu būvdarbu būvuzraudzība 

1.4.3.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 

būvuzraudzība 

1.4.4.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība
6
 

1.4.5.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība
7
 

1.4.6.   pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība
8
 

1.4.7.   pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība
9
 

1.4.8.   elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība
10

 

1.4.9.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu 

būvuzraudzība
13

 

1.4.10.   meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 

1.4.11.   hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība 

1.4.12.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība 

1.4.13.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība 

1.4.14.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība 

1.4.15.   saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
11

 

1.4.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu 

būvuzraudzība 

      Minimālais patstāvīgās 

prakses ilgums (gadi)
12

 

1.5. Būvekspertīze   5 – 

1.5.1.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot   
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ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu ekspertīze 

1.5.2.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
6
 

1.5.3.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

būvprojektu ekspertīze
7
 

1.5.4.   pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu 

ekspertīze
8
 

1.5.5.   pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu 

ekspertīze
9
 

1.5.6.   ceļu būvprojektu ekspertīze 

1.5.7.   tiltu būvprojektu ekspertīze 

1.5.8.   meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze 

1.5.9.   hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze 

1.5.10.   elektroietaišu būvprojektu ekspertīze
10

 

1.5.11.   dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze 

1.5.12.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvprojektu 

ekspertīze 

1.5.13.   dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīze 

1.5.14.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu 

ekspertīze
13

 

1.5.15.   saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
11

 

1.5.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu 

ekspertīze 

1.5.17.   hidrotehnisko būvju ekspertīze 

1.5.18.   ceļu ekspertīze 

1.5.19.   tiltu ekspertīze 

1.5.20.   meliorācijas sistēmu ekspertīze 

1.5.21.   dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze 
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1.5.22.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

ekspertīze
7
 

1.5.23.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze
13

 

1.5.24.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

ekspertīze 

1.5.25.   elektroietaišu ekspertīze
10

 

1.5.26.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu ekspertīze
6
 

1.5.27.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze 

1.5.28.   dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze 

1.5.29.   pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze
8
 

1.5.30.   saldēšanas sistēmu ekspertīze
11

 

1.5.31.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze 

1.5.32.   pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze
9
 

Piezīmes. 
1
 A2 – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras, būvinženiera vai saistītā 

inženierzinātnes studiju programmā; A1 – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera 

vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā. 
2
 Iegūta vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā vai vismaz piecus 

gadus ilga praktiskā darba pieredze pēdējo astoņu gadu laikā. Praktiskā darba pieredze ir iegūta visos 

nozīmīgajos darbības sfēras aspektos. 
3
 Ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība. 

4
 Projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas 

projekta izstrāde. 
5
 Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās 

darbības sfēras ietvaros dod tiesības būvspeciālistam veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu 

tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minētajās specialitātēs piešķirtais 

sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus. 
6
 Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, 

dūmu aizsardzības sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures 

sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli. 
7
 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzapgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). 

8
 Gāzes transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar). 

9
 Naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar). 

10
 Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī 
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elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes un elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms 

spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 

110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās piešķirtais sertifikāts dod tiesības veikt automātisko 

ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības, dūmu un karstuma izvades un gaisa virsspiediena sistēmu 

automātikas un vadības daļas projektēšanu, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, būvprojektu un 

būvju ekspertīzi. 
11

 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā 

rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tajā skaitā 

visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, 

kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas-un saldētavas). 
12

 Iegūta vismaz piecus gadus ilga patstāvīgā prakse pēdējo astoņu gadu laikā. Patstāvīgā prakse ir 

iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos. 
13

 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, 

būvprojektu ekspertīzes un ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu – 

projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze. 

 


