Izraksts no LSGUTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra
KVALITĀTES ROKASGRĀMATAS
6.6.

Sertificēto būvniecības speciālistu darbības uzraudzība.
Sertificētajam būvspeciālistam katru gadu līdz 01.martam jāievada BIS-ā MK nor.
Nr. 610 p.31 noteiktā informācija par savu būvpraksi un apmācībām kompetences
paaugstināšanā iepriekšējā gadā, kā arī jāaktualizē sava kontaktinformācija un
profesionālā izglītība. Būvspeciālists šīs informācijas ievadīšanai pirmajā reizē variants
lūgt BSS palīdzību.

6.6.1.

Būvspeciālista būvprakses uzraudzību, pārbaudot viņa BIS reģistrā ievadīto informāciju,
BS SC veic vienu reizi 5 ( piecos ) gados, ievadot BIS-ā pārbaudes veikšanas datumu.

6.6.2.

Būvspeciālista BIS-ā ievadītās informācijas pārbaudi atbilstībai MK noteikumu
prasībām, kā arī informāciju par būvspeciālista pārkāpumiem un gada uzraudzības maksas
esamību, veic BS SC Kvalitātes sistēmas vadītāja norīkots eksperts.

6.6.3.

Ja būvspecfiālists BIS-ā nav ievadījis MK noteikumos noteikto obligāto informāciju,
uzraudzībai norīkotais eksperts pieprasa būvspeciālistam to 30 dienu laikā ievadīt vai
precizēt iztrūkstošo, vai izņemt maldinošo informāciju.

6.6.4.

Ja būvspeciālists informāciju 30 dienu laikā nav ievadījis BIS-ā, eksperts par to informē
BS SC administratoru, kurš pieņem lēmumu par attiecīgā būvspeciālista būvprakses
sertifikāta darbības apturēšanu. Informāciju par to BS SC ievada BIS.

6.6.5.

Būvspeciālistam kompetences apliecināšanai jāiegūst noteikts kvalifikācijas punktu
skaits. ( t.sk. p.6.6.7. eksperimentālā sarakstā ).

6.6.6.

Kvalifikācijas punkti tiek aprēķināti vērtējot būvspeciālista darbību par iepriekšējiem
3 gadiem.

6.6.7.

Kvalifikācijas punkti tiek noteikti atbilstoši sekojošiem kritērijiem:
a) būvprakses specialitātē, ja: būvprakse ir viens gads
b) tas pats, ja būvprakse ir divi gadi
c) tas pats, ja būvprakse ir trīs gadi
d) tas pats, ja būvprakse ir četri gadi
e) tas pats, ja būvprakse ir pieci gadi

- 10 punkti
- 20 punkti
- 30 punkti
- 40 punkti
- 50 punkti

Profesionālās pilnveides tēmas un apjoms.
f) kvalifikācijas celšanas vienas dienas kursi par Būvniecības likumu
g) tas pats, par Vispārīgiem būvnoteikumiem
h) tas pats, par Speciālajiem noteikumiem ( vienā būvniecības jomā )
i) tas pats, par būvspec. sertifikācijas un uzraudzības noteikumiem
j) tas pats, par būvspeciālistu civiltiesisko apdrošināšanu
k) tas pats, par ugunsdrošības noteikumiem
l) tas pats, par darba aizsardzības noteikumiem
m) tas pats, par LBN ( katram atsevišķi)
n) jauno speciālistu stažēšanās programmas vadīšana 1 gadu

- 5 punkti
- 5 punkti
- 5 punkti
- 5 punkti
- 5 punkti
- 5 punkti
- 5 punkti
- 5 punkti
- 10 punkti

6.6.7.1.
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o) tas pats, divu gadu
- 20 punkti
p) tas pats, triju gadu un vairāk
- 30 punkti
r) diplomprojektu vadība būvniecībā
( par diplomandu )
- 5 punkti
s) darbs diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā ( par komisiju )
- 2,5 punkti
š) diplomprojektu recenzija būvniecībā (par diplomandu)
- 2,5 punkti
t) kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju mācību
iestādēs vai firmās, ne mazāk, kā 2 nedēļas
- 10 punkti
u) pedagoga prakse RTU, LLU vai RCK
( viens priekšmets )
- 20 punkti
ū) papildus augstākās izglītības iegūšana ar būvniecības specialitātē
- 30 punkti
v) lektora prakse par būvniecības jautājumiem ( par katru tēmu )
- 5 punkti
z) zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību ( viena tēma )
- 10 punkti
ž) piedalīšanās iekārtu un būvmateriālu izgatavotājfirmu prezentācijās
vai tehnoloģiskos semināros par jauniem būvmateriāliem, būvmateriālu
izstrādājumiem vai būvtehnikas pielietošanas iespējām
- 2,5 punkti
y) profesionālie kursi sertificētā mācību centrā (iestādē) kā Latvijas Gāze, - 15 punkti
Latvijas Siltums u.c.
6.6.8.
Kompetences atbilstība bez papildprasībām tiek atzīta sertifikātā norādītajā jomā, ja ir
izpildīti sekojoši nosacījumi:
a) pretendents nav nokavējis ikgadējo informācijas ievadīšanu BIS-ā termiņu MK
noteikumos noteiktās informācijas apjomā;
b) pretendents pēdējā 3 gadu periodā ir savācis vismaz 60 kvalifikācijas punktus, kas
norādīti šajā nolikumā, tajā skaitā pretendents 3 gadu periodā ir paaugstinājis savu
profesionālo kompetenci ne mazāk kā 30 kvalifikācijas punktu apjomā;
c) par pretendentu atskaites periodā nav bijušas pamatotas sudzības, kā arī BS SC
Ētikas kodeksa pārkāpumi.
6.6.9.

Ja pretendenta kvalifikācijas punktu skaits trīs gadu periodā ir mazāks par 60 punktiem
vai mazāks par 30 punktiem atbilstoši p.6.6.7 norādītajām apmācībām, būvspeciālistam
ir jākārto zināšanu pārbaude BS SC noteiktajā kārtībā un apjomā.

6.6.10.

BS SC var pieņemt lēmumu par atkārtotu eksāmena kārtošanu vai testa pārbaudi
būvspeciālistam, ja:
a) būvspeciālists 3 gadu periodā nav sniedzis informāciju BIS par noteiktā apjoma
kompetences paaugstināšanu;
b) atkārtoti 2 gadu laikā saņemta sūdzība vai cita veida informācija par būvspeciālista
patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumu;
c) būvspeciālists to ierosina pats.

6.6.11.

Nesekmīgas zināšanu pārbaudes gadījumā pretendents ir tiesīgs veikt atkārtotu zināšanu
pārbaudi pēc viena mēneša. Ja arī tad eksāmens ( pārbaudes tests ) nav nokārtots,
atkārtota iespēja ir tikai pēc 6 mēnešiem, nomaksājot BS SC noteikto būvspeciālistu
uzraudzības ( sertifikācijas ) maksu.

6.6.12.

Eksperts pārbaudes rezultātus atzinuma formā ( pielikums Nr. ) iesniedz komisijai,
kura to izvērtē un, atkarībā no atzinuma satura, var ierosināt BS SC galvenajam
administratoram pieņemt sekojošus lēmumus:
a) apstiprināt būvspeciālista kompetences atbilstību izdotajam būvprakses sertifikātam,
ievadot par to informāciju BIS-ā, ja būvspeciālista darbība bijusi atbilstoša MK
noteikumos noteiktajām prasībām;
b) izdarīt atzīmi BIS Būvspeciālistu reģistrā par informācijas ievadīšanas kavējumu, ja
būvspeciālists to veicis tikai pēc eksperta atgādinājuma;
c) MK noteikumu paredzētajos gadījumos noteikt būvspeciālistam pienākumu veikt
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profesionālās pilnveides testa kārtošanu attiecīgajā sertifikāta darbības jomā
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