3.pielikums
LSGŪTIS BS SC 06.09.2018. vēstulei Nr.1-4/344e
par dokumentu saskaņošanu deleģēšanas līguma
slēgšanai neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanā
un patstāvīgās prakses uzraudzībā

SASKAŅOTS
ar Ekonomikas ministrijas
2018.gada 26.septembra
vēstuli Nr. 2. 13. 9.5-2/2018/4228

APSTIPRINĀTS
LSGŪTIS BS SC Shēmas
komitejas
2018.gada 1.jūnija sēdē,
prot.Nr.5-2/2

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības
Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra

Neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā patstāvīgās prakses
pārbaudes apjoms un kārtība
(pamatojums: Ēku energoefektivitātes likums 12. Pants, 4.,5.,6. daļa
un Ministru kabineta noteikumu 21.08.2018. Nr.531 22.punkts.)
I. Vispārējie nosacījumi
1. Nolikums nosaka Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības
speciālistu Sertificēšanas centra (turpmāk tekstā - LSGŪTIS BS SC) Neatkarīgā ēku
energoefektivitātes eksperta (turpmāk - neatkarīga eksperta) patstāvīgās prakses pārbaudes
apjomu un kārtību.
2. Patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība izstrādāta atbilstoši standarta LVS EN
ISO/IEC 17024 prasībām.
3. Neatkarīga eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība tiek veikta, ievērojot
Ēku energoefektivitātes likumu un Ministru kabineta 21.08.2018. noteikumus Nr.531

“Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības
uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”.
4. Neatkarīga eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība norise tiek nodrošināta
drošā un atbilstošā vidē, ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem.
5. Pirms neatkarīga eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes eksperts parakstās, ka ar pretendentu
nav interešu konflikts.
6. Neatkarīga eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes apjomu un kārtību var iepazīties LSGŪTIS
BS SC uz vietas vai LSGŪTIS BS SC interneta vietnē www.lsgutis.lv.
II. Neatkarīga eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes kārtība
7. LSGŪTIS BS SC patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros ne retāk kā reizi piecos gados tiek
pārbaudīts ikviens neatkarīgs eksperts, izvērtējot profesionālo darbību, pārbaudot spēkā
esošus izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un
gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus un citu dokumentu pareizību, sniegtā
novērtējuma objektivitāti un ticamību:
1) neatkarīga eksperta patstāvīgo praksi;
2) neatkarīga eksperta iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās
pilnveides programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā
norādītajā jomā;
3) sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos faktus par
iespējamiem neatkarīga eksperta pārkāpumiem. Sūdzības tiek izskatītas viena mēneša laikā no
saņemšanas.
8. LSGŪTIS BS SC katru mēnesi no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) neatkarīgo
eksperta reģistra izvēlas būvspeciālistus, kuriem nākamā mēnesī beidzas sertifikāta piecu
gadu termiņš un organizē viņa patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārbaudi.
9. Neatkarīgo eksperta papildus pārbaudi un uzraudzību veic:
9.1. ja to uzdevusi Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs vai
tiesībsargājošās iestādes;
9.2. sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos
faktus par iespējamiem neatkarīga eksperta pārkāpumiem;
9.3. to noteikusi sertificēšanas institūcijas komisija;
9.4. neatkarīgais eksperts izteicis lūgumu par atkārtotu kompetences novērtēšanu.
10. LSGŪTIS BS SC amatpersonai, ekspertiem veicot neatkarīgā eksperta patstāvīgās prakses
uzraudzību, ir tiesības iekļūt būvniecības objektos, kuros attiecīgais neatkarīgais eksperts
veicis profesionālo darbību. Ekspertiem tiek izsniegtas apliecības, kuras apliecina, ka ir BS
SC amatpersonas;
10.1. Neatkarīgo eksperta pārbaudes programmā tiek vērtēta dokumentu pareizība, sniegtā
novērtējuma objektivitāte un ticamība:
10.2. pārbaudot izsniegtos ēku energosertifikātus;
10.3. pārbaudot izsniegtos ēku pagaidu energosertifikātus;
10.4. apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus;
10.5. kā tiek noformēta izpilddokumentācija;
10.6. kā tiek pieņemta izpilddokumentācija;
10.7. kā tiek realizēta sadarbība ar pasūtītāju un būvvaldi;
10.8. kādas ir atsauksmes no pasūtītājiem un būvvaldes;
10.9. fiksētie pārkāpumi;
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10.10. identifikācijas aktualizācija BIS;
10.11. profesionālā pilnveide uz pārbaudes brīdi;
10.12. uzraudzības maksājumi.
11. Neatkarīgo eksperta patstāvīgās prakses pārbaudi veic LSGŪTIS BS SC ekspertu komisija,
kur divu 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 profesionālās
darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi:
11.1. kuri ir neatkarīgie eksperti vai būvspeciālisti:
11.2. vismaz piecus gadus izvērtējamā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas,
būvuzraudzības specialitātē vai ir neatkarīgie eksperti;
11.3. kuri, veicot kompetences pārbaudi, neatrodas interešu konflikta situācijā likuma "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.
12. LSGŪTIS BS SC neatkarīgo eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes ekspertu komisiju (tiešo
darba uzdevuma veikšanai) nodrošina ar nepieciešamo administratīvo personālu, pieejamo
informāciju par pārbaudāmiem neatkarīgiem ekspertiem, darba telpām, tehniskiem līdzekļiem
tml.
13. LSGŪTIS BS SC neatkarīgo eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes ekspertu komisija
sastāda protokolu par pārbaudes rezultātiem, kuru paraksta visi komisijas locekļi un apstiprina
LSGŪTIS BS SC vadītājs. Protokola forma: pielikums Nr.1
14. Protokols jānoformē valsts valodā (t.i. latviešu valodā).
15. LSGŪTIS BS SC neatkarīgo eksperta patstāvīgās prakses pārbaudes ekspertu komisija
veicot minēto, pārbaudi, konstatē, ka:
15.1. LSGUTIS BS SC, izvērtējot sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo
informāciju minētās personas profesionālās darbības pārkāpumiem, pieņem lēmumu par
brīdinājuma izteikšanu:
15.1.1. par labai profesionālajai praksei neatbilstošu rīcību vai rīcību, kas neatbilst
nepieciešamajam kompetenču, prasmju un zināšanu līmenim;
15.1.2. par pārkāpumu, kas saistīts ar ēku energoefektivitāti
reglamentējošo
normatīvajos aktos neatkarīgam ekspertam noteikto pienākumu nepildīšanu vai
nepienācīgu pildīšanu.
15.2. Konstatējot minētās personas profesionālās darbības pārkāpumus, LSGUTIS BS SC
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
15.2.1. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu saskaņā ar šo
noteikumu 2. pielikumu un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam
novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par
30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
15.2.3. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta
darbības apturēšanu uz sešiem mēnešiem, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites
punktu skaits ir septiņi vai vairāk, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam
ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav
garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
15.2.4. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta
darbības apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences
pārbaudi, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 10 vai vairāk un tie
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ir piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem ēku energoefektivitātes
novērtēšanas jomā, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam
novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par
30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
16. No lēmuma par neatkarīga eksperta vai būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu
pieņemšanas dienas, persona nav tiesīga veikt turpmāku darbību kā neatkarīgs eksperts.
17. Līdz LSGUTIS BS SC lēmumā noteiktā termiņa beigām, minētajai personai ir pienākums
novērst lēmumā norādītās kļūdas, LSGUTIS BS SC pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
17.1. par termiņa pagarināšanu lēmumā norādīto kļūdu novēršanai;
17.2.par sertifikāta darbības apturēšanu līdz lēmumā norādīto kļūdu novēršanai;
17.3.par sertifikāta darbības atjaunošanu.
18. Pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas termiņš ir divi gadi no dienas, kad stājies spēkā šo
noteikumu minētais lēmums.
19. LSGUTIS BS SC var pieņemt lēmumā minētās personas sertifikāta apturēšanu, ja atbilstoši
kārtībai, neatkarīgs eksperts nav samaksājis profesionālās darbības uzraudzības gada
maksu.
20. LSGUTIS BS SC pieņem lēmumu par minētās personas sertifikāta atjaunošanu, ja neatkarīgs
eksperts ir izpildījis prasības.
21. LSGUTIS BS SC var pieņemt lēmumu par minētās personas sertifikāta anulēšanu, ja:
21.1.saņemts personas iesniegums par profesionālās darbības pārtraukšanu;
21.2.neatkarīga eksperta sertifikāts ir bijis apturēts ilgāk par diviem gadiem piecu gadu
periodā.
22. LSGUTIS BS SC var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja konstatēts, ka neatkarīgs
eksperts vai būvspeciālists ir īstenojis patstāvīgo praksi kā neatkarīgs eksperts laika periodā,
kamēr tam ir bijis apturēts neatkarīga eksperta vai būvspeciālista sertifikāts.
23. Kompetences pārbaudes iestāde šo noteikumu minētos lēmumus pieņem un paziņo
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. LSGUTIS BS SC lēmumu neatkarīgs
eksperts var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot
iesniegumu Būvniecības valsts kontroles biroja direktoram.

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks

O. Tautietis

Kvalitātes vadītājs
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Pielikums Nr. 1
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra
Protokols Nr.
Par neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā profesionālās darbības
pārbaudi
Eksperta – administratora atzinums par neatkarīgo ekspertu energoefektivitātes jomā:

__________________________________________________ p.k. _____________

iesniegtās pārbaudes vai pretenzijas atbilstību profesionālai darbībai:

□

□

( atbilst)

( neatbilst)

Pārbaudes ierosinātājs vai pretenzijas iesniedzējs

__________________________________________________________________________________

Pārbaudes vai pretenzijas saturs:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Apliecinu, ka nav interešu konflikta ar novērtējamo neatkarīgo ekspertu .

_______________

Eksperts/ administrators ____________________________
(paraksts, atšifrējums)

(datums)
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Pārbaudei iesniegtās dokumentācijas un neatkarīgā eksperta
ēku energoefektivitātes jomā izsniegto energosertifikātu izvērtējums.
Ēkas adreses (ēkas klasificējums):
Darbu atbilstība:
Iesniegto ēku energoefektivitātes izvērtējums un piezīmes:
Pārkāpumi neatkarīgā eksperta profesionālajā darbībā un pārkāpumu uzskaites punkti
(vērtējums atbilstoši MK not. Nr. 531 no 21.08.2018.g. pielikums 2.)
Pārkāpumu
N.p.k. Pārkāpumi neatkarīgā eksperta profesionālajā darbībā
uzskaites
punkti iespējami
1
2
3
4
5

Apzināti normatīvo aktu pārkāpumi ēku energoefektivitātes
novērtēšanas jomā

5

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē
vairāk nekā 30% apmērā

3

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē
21% līdz 30% apmērā

2

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē
līdz 11 līdz 20% apmērā (ieskaitot)

1

Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē
līdz 10% (ieskaitot) apmērā. Kļūdas, kas neietekmē ēkas
energoefektivitātes novērtējumu un nav vērtējamas kā apzināti
normatīvo aktu pārkāpumi ēku energoefektivitātes novērtēšanas
jomā.

0

Kopā
Apliecinu, ka nav interešu konflikta ar novērtējamo neatkarīgo ekspertu.

Izvērtēja eksperts:

Datums:

_______________________________________
(paraksts, atšifrējums)
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Pārkāpumu
uzskaites
punkti faktiski

Komisijas slēdzieni un priekšlikumi
(Slēdziens veikts atbilstošs MK not. 21.08.2018. Nr.531)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Apliecinu, ka nav interešu konflikta ar novērtējamo pretendentu.

Komisijas priekšsēdētājs______________________________________________

Komisijas locekļi ___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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