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Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

NOLIKUMS 

 

EKSAMINĒŠANAS PROCESA NORISE 

 

I. Vispārējie nosacījumi. 

1. Nolikums nosaka Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru 

savienības Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra (turpmāk tekstā - 

LSGŪTIS BS SC) rakstiskā eksāmena un praktiskā eksāmena kārtību un 

pretendenta zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtību. 

2. Eksaminācijas process izstrādāts atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 

prasībām. 

3. Reglamentētajā sfērā būvspeciālistu eksaminācija tiek veikta ievērojot 2014.gada 

7.oktobra MK noteikumus Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un citus saistošus likumdošanas aktus. 

4. Reglamentētajā sfērā neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā 

eksaminācija tiek veikta ievērojot 2013.gada 9.jūlija MK noteikumus Nr. 382 

“Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” un citus 

saistošus likumdošanas aktus. 

5. Eksāmena norise tiek nodrošināta drošā un atbilstošā vidē, ar atbilstošiem 

tehniskajiem līdzekļiem. 

6. Pirms eksaminācijas eksperts parakstās, ka ar pretendentu nav interešu konflikts. 

7. LSGŪTIS BS SC uzaicina pretendentu uz eksamināciju, norādot norises vietu un 

laiku. 

8. Pirms eksaminācijas pretendents uzrāda apmaksas par sertifikācijas pakalpojumiem 

apliecinošu dokumentu un personu apliecinošu dokumentu, un LSGŪTIS BS SC 

pārliecinās par personas identitāti. 

9. Pretendents ar eksaminācijas tēmu sarakstu katrā sertificēšanas sfērā var iepazīties 

LSGŪTIS BS SC uz vietas vai LSGŪTIS BS SC interneta vietnē www.lsgutis.lv. 

http://www.lsgutis.lv/
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10. Neatkarīgo ekspertu eksaminācija tiek veikta par 2013.gada 25.jūnija MK 

noteikumu Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” noteiktās metodes 

pārzināšanu un praktisko pielietošanu. 

 

II. Rakstveida eksaminēšanas kārtība 

11. Rakstveida eksamināciju nodrošina LSGŪTIS BS SC ekspertu komisija, kuras 

locekļu kvalifikācija ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar 

darbības jomu saistītās specialitātēs) un vismaz piecus gadus ilga patstāvīga prakse 

pretendenta izvērtējamajā darbības sfērā un patstāvīgajā praksē nav konstatēti 

pārkāpumi. 

12. LSGŪTIS BS SC Rakstveida eksāmena kārtošanas grupai nodrošina atsevišķu 

telpu ar noteikto apgaismojumu, temperatūru, troksni, drošību un tml. 

13. Eksaminācijas komisija iepazīstina pretendentus ar Rakstveida eksaminācijas 

procesu: 

- informāciju par darba izpildes kārtību, 

- tēmu izvēli, 

- darba izpildi, 

- nobeigtā darba nodošanu eksaminatoram, 

- darba novērtēšana / ekspertīze/ ar atzinumu. 

14. Katram pretendentam vienā darbā jāietver vismaz 3 tēmas. Darbi jāiesniedz valsts 

valodā (t.i. latviešu valodā). 

15. Tēmu izvēle notiek: 

- izlozējot atbilstoši tēmu katalogam, 

- izvēloties pašam pretendentam, ja pretendents piedāvā savas novitātes 

- vairākos vai priekšlikumu darba uzlabošanai. 

16. Darba izpildes laiks tiek noteikts: 

- līdz 2 h, 

- pieņemts pretendenta ierosinājums. 

17. Pretendentam eksaminācijas procesā atļauts lietot BS SC datoru.  

18. Nav pieļaujams eksāmena laikā neatļautu palīglīdzekļu pielietošana, traucēt citus 

pretendentus vai nestrādāt patstāvīgi. 

19. LSGŪTIS BS SC ekspertu eksaminācijas gadījumā rakstveida atbildes pretendents 

sagatavo kā bezpersonisku darbu ar konfidenciālu numuru uz LSGŪTIS BS SC 

veidlapām un iesniedz BS SC vadītājam. Vadītājs izvēlas ekspertu, ievērojot 

konfidencialitāti un nepieļaujot interešu konfliktus. 

20. Pretendenta eksaminācijas rezultātus pārbauda vismaz divi eksperti – 

eksaminatori, novērtē pretendenta zināšanas un par to izdara ierakstu Rakstveida 

eksāmena protokola attiecīgā sadaļā. 

21. Darba vērtējumam BS SC Latvijā noteiktā atzīmju sistēmu, izmantojot 10 ballu 

vērtēšanas skalu: 
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Apguves 

līmenis 
Atzīme Skaidrojums 

Ļoti augsts 10 Izcili (with distinction) 

 9 teicami (excellent) 

Augsts 8 ļoti labi (very good) 

 7 Labi (good) 

Vidējs 6 gandrīz labi (almost good) 

 5 Viduvēji (satisfactory) 

 4 gandrīz vidēji (almost satisfactory) 

Zems 3-1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) 

 

22. Eksaminācijas rezultātus paziņo pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

II. Mutiskā eksaminēšanas kārtība 

23. Mutisko eksamināciju nodrošina LSGŪTIS BS SC ekspertu komisija, kuras 

locekļu kvalifikācija ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar 

darbības jomu saistītās specialitātēs) un vismaz piecus gadus ilga patstāvīga prakse 

pretendenta izvērtējamajā darbības sfērā un patstāvīgajā praksē nav konstatēti 

pārkāpumi. 

24. LSGŪTIS BS SC mutiskā eksāmena kārtošanai nodrošina atsevišķu telpu ar 

noteikto apgaismojumu, temperatūru, troksni, drošību un tml. 

25. Eksaminācijas komisija iepazīstina pretendentus ar mutiskā eksāmena procesu: 

- informāciju par eksāmena norises kārtību, 

- darba novērtēšana / ekspertīze/ ar atzinumu. 

26. Pretendents izvēlas attiecīgās jomas vienu biļeti vai testa lapu un saņem 

apzīmogotu papīra lapu atbildes pierakstam. Pretendentiem tiek dots apdomas laiks 

45 min. atbildes sagatavošanai. Pieraksta lapu pretendents paraksta, atzīmējot 

datumu. 

27. Nav pieļaujams eksāmena laikā izmanto saziņas līdzekļus (piemēram, 

telekomunikāciju līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot 

palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, u.c literatūru), traucēt citus 

pretendentus vai nestrādāt patstāvīgi. 

28. Pretendenta normatīvo dokumentu zināšanas pārbauda vismaz divi eksperti – 

eksaminatori, novērtē pretendenta teorētiskās zināšanas un par to izdara ierakstu 

sēdes protokola attiecīgā iedaļā. 

29. Eksaminēšanas rezultātus eksperti nosaka ar vērtējumu “ieskaitīts” vai “nav 

ieskaitīts”. 

 

 

 



4 / 4 

IV Atkārtota eksāmena kārtošana 

30. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu nereglamentētajā sfērā, tad eksperti – 

eksaminatori dod ieteikumu LSGŪTIS BS SC vadītājam noteikt pretendenta 

atkārtotu eksamināciju. 

31. LSGŪTIS BS SC vadītājs ir tiesīgs noteikt pretendenta atkārtotu eksamināciju, bet 

ne ātrāk kā trīs mēnešu laikā, skaitot no iepriekšējās eksaminācijas, un piedaloties 

citiem ekspertiem eksaminatoriem. 

32. Ja pretendents nav nokārtojis būvspeciālistu rakstisko eksāmenu, LSGŪTIS BS 

SC pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu un 

informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot eksāmenu, norādot pārbaudes 

norises vietu un laiku. 

33. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis būvspeciālistu rakstisko eksāmenu, 

LSGŪTIS BS SC pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību un 

paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

34. Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz būvspeciālistu rakstisko eksāmenu ne 

agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences 

neatbilstību. 

35. LSGŪTIS BS SC šī nolikuma 32., 33., 34. punktā minētos lēmumus mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā Ekonomikas ministrijā, kura izvērtē pieņemtā lēmuma tiesiskumu, bet 

nepieņem satura ziņā citādu lēmumu. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā tiesā. 

36. Ja persona nav nokārtojusi neatkarīgo ekspertu mutisko eksāmenu, LSGŪTIS 

BS SC pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību. Persona var 

pieteikties uz atkārtotu kompetences apliecināšanu: 

- LSGŪTIS BS SC ne agrāk kā divus mēnešus pēc lēmuma par personas 

kompetences neatbilstību stāšanās spēkā; 

- citā sertificēšanas institūcijā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par 

personas kompetences neatbilstību stāšanās spēkā. 

37. LSGŪTIS BS SC šī nolikuma 36. punktā minētos lēmumus pieņem viena mēneša 

laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā 

kārtībā. Sertificēšanas institūcijas lēmumu privātpersona var apstrīdēt Ministru 

kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts 

kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā. 

 


