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Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs

NOLIKUMS

PAR BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU KOMPETENCES
NOVĒRTĒŠANU UN PATSTĀVĪGĀS PRAKSES UZRAUDZĪBU
SILTUMA, AUKSTUMA, GĀZES UN ŪDENS
TEHNOLOĢIJAS NOZARĒS

1. Nolikums paredz būvprakses sertifikātu izsniegšanu, reģistrēšanu, pagarināšanu
un anulēšanu, saskaņā ar LR Saeimas 2013.gada 9.jūlija pieņemto „Būvniecības
likumu”, LR Ministru Kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.
610 ”Noteikumi par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās
prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī standartam LVS EN ISO/IEC 17024 -2012
„Atbilstības novērtēšana – vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”.
2. Sertificēšanu veic LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centra (LSGŪTIS BS
SC) personāls un pieaicināti kompetenti eksperti atbilstoši apstiprinātai procedūrai
(skatīt Procedūru karti 1.pielikumā). Sertifikācijas noteikumi visiem
pretendentiem ir vienādi. Eksaminācijas komisija tiek veidota, lai nodrošinātu
objektivitāti, neietekmējamību, nepieļautu interešu konfliktu un nodrošinātu
konfidencialitāti.
3. Būvprakses sertifikātu piešķir LSGŪTIS BS SC administrācija, ievērojot ekspertu
atzinumus un ekspertu komisijas ieteikumus. LSGŪTIS BS SC un ekspertu
komisijas kopējās sēdes sertifikātu piešķiršanai notur pēc vajadzības, bet ne retāk
kā vienu reizi mēnesī.
4. Būvprakses sertifikātus bez derīguma terminēšanas piešķir sekojošās jomās
(2.pielikums): 21.pielikums Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumiem
Nr. 610 ar izmaiņām no 12.01.2016. un 01.05.2016.
Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un prakses
ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu būvspeciālista sertifikātu
Izglītība1
Nr.
Joma, specialitāte
Darbības sfēra
p.k.
A2
A1
Minimālais
praktiskā darba
pieredzes ilgums
(gadi)2
1.
Būvprakse
1.1.
Inženierizpēte
3
1.2.
Projektēšana4/5
3
1.2.1.
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības
sistēmas, projektēšana
1.2.2.
siltumapgādes, ventilācijas un
gaisa kondicionēšanas sistēmu
projektēšana6
1.2.3.
sadales un lietotāju gāzes
apgādes sistēmu projektēšana7
1.2.4.
pārvades gāzes apgādes sistēmu
projektēšana8
1.2.5.
pārvades naftas apgādes sistēmu
projektēšana9
2

1.2.15.
saldēšanas sistēmuprojektēšana11
1.3.
Būvdarbu vadīšana5
3
1.3.3.
ūdensapgādes un kanalizācijas,
ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,
būvdarbu vadīšana
1.3.4.
siltumapgādes, ventilācijas un
gaisa kondicionēšanas sistēmu
būvdarbu vadīšana6
1.3.5.
sadales un lietotāju gāzes
apgādes sistēmu būvdarbu
vadīšana7
1.3.6.
pārvades gāzes apgādes sistēmu
būvdarbu vadīšana8
1.3.7.
pārvades naftas apgādes sistēmu
būvdarbu vadīšana9
1.3.15.
saldēšanas sistēmu būvdarbu
vadīšana11
1.4.
Būvuzraudzība5
3
1.4.3.
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības
sistēmas, būvdarbu
būvuzraudzība
1.4.4.
siltumapgādes, ventilācijas un
gaisa kondicionēšanas sistēmu
būvdarbu būvuzraudzība6
1.4.5.
sadales un lietotāju gāzes
apgādes sistēmu būvdarbu
būvuzraudzība7
1.4.6.
pārvades gāzes apgādes sistēmu
būvdarbu būvuzraudzība8
1.4.7.
pārvades naftas apgādes sistēmu
būvdarbu būvuzraudzība9
1.4.15.
saldēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzība11

5

5

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.
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.
2

Projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības
pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta izstrāde.
4

3

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.
5

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.
6

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

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

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

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).
11

Iegūta vismaz piecus gadus ilga patstāvīgā prakse pēdējo astoņu gadu laikā.
Patstāvīgā prakse ir iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos.
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5. Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai.
5.1. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu šo noteikumu
4.punktā norādītajā būvniecības jomā, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un
būvuzraudzības specialitātē, ja tās:
5.1.1. izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
5.1.2. praktiskā darba pieredzes ilgums pēc nepieciešamās izglītības
iegūšanas atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām minimālajām
prasībām.
5.2. Kompetences pārbaudes iestāde ārvalstīs iegūto izglītību un profesionālo
kvalifikāciju reglamentētajās profesijās būvniecības, elektroenerģētikas un
arhitektūras jomās atzīst likumā „Par reglamentētajām profesijām un
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā, pieņemot atbilstošu
lēmumu.
5.3. Būvinspektora amata pienākumu pildīšanu iekļauj personas praktiskā darba
pieredzē, kas nepieciešama būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, kā arī
būvspeciālista patstāvīgajā praksē.
5.4. Būvspeciālists ir tiesīgs pieprasīt sertifikāciju vairākās jomās un sfērās.
6. Kompetences novērtēšanas kārtība.
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6.1. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona kompetences
pārbaudes iestādē dokumentus iesniedz: personīgi vai nosūtot pa pastu Stirnu
iela 34, Rīga, LV-1084, vai elektroniski e-pasta adrese: info@lsgutis.lv, ja
elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu
6.1.1. iesniegumu (3.pielikums);
6.1.2.

izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;

6.1.3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā un darbības
sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (4. un 5.pielikums )
6.1.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildus dokumentus:
- par kursu beigšanu darba aizsardzībā, kravu droša pārvietošanā,
elektrodrošībā visu sfēru būvdarbu vadītājiem un gāzapgādes sistēmas
būvspeciālistiem papildus gāzapgādes sistēmu kvalifikācijas apliecību.
6.1.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem
samaksu.
6.2. Lai pretendētu uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā,
būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:
6.2.1. iesniegumu (3.pielikums);
6.2.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav
pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
6.2.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē
būvspeciālists piedalījies ( 4. vai 5.pielikums );
6.2.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildus dokumentus;
6.2.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem
samaksu.
6.3. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālistu sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz
būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona kompetences pārbaudes iestādē
iesniedz:
6.3.1. iesniegumu ( 3.pielikums);
6.3.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav
pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
6.3.3. šo noteikumu 6.1.3. apakšpunktā minēto informāciju;
6.3.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus;
6.3.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem
samaksu.
6.4. Ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu atkārtotu tā
iegūšanu vai atkārtotu kompetences novērtēšanu, tās kompetences
novērtēšana ietver:
6.4.1. obligātās kompetences novērtēšanu:
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6.4.1.1.
praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu
un kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu
izvērtēšanu;
6.4.1.2.

rakstisku eksāmenu vai testu specialitātē;

6.4.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu
pārbaudījumu attiecīgā sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā
6.5. Kompetences novērtēšana
papildināšanai ietver:

būvspeciālista

sertifikāta

darbības

sfēru

6.5.1. obligātās kompetences novērtēšanu:
6.5.1.1.
praktiskā darba pieredzes izvērtēšanu un kompetences
pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu;
6.5.1.2.
praktisko uzdevumu attiecīgajā darbības sfērā, ja persona
pretendē uz būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanu.
6.6. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu
pārbaudījumu attiecīgajā darbības sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā.
7. Kompetences novērtēšanu nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota
ekspertu komisija. Tās sastāvā iekļauj būvspeciālistus, kuri ieguvuši otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi
pretendenta izvērtējamā darbības sfērā un kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti
pārkāpumi. Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra ekspertu eksaminācijas
gadījumā rakstveida atbildes pretendents sagatavo kā bezpersonisku darbu ar
konfidenciālu numuru uz LSGŪTIS BS SC veidlapām un iesniedz BS SC
administratoram. Administrators izvēlas ekspertu, ievērojot konfidencialitāti un
nepieļaujot interešu konfliktus.
8. Pēc dokumentu saņemšanas kompetences pārbaudes iestāde:
8.1. izskata iesniegumu būvspeciālistu sertifikāta saņemšanai un izvērtē personas
iegūtās izglītības atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
8.2. izvērtē personas praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību
šo noteikumu prasībām;
8.3. ja nepieciešams, 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums
būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, pretendentam pieprasa papildus
informāciju:
8.4. 10 darbdienu laikā pēc šā nolikuma 6.punktā minēto dokumentu vai papildus
informācijas saņemšanas un izvērtēšanas:
8.5. uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un
laiku;
8.6. pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences
pārbaudi, ja pretendents neatbilst Būvniecības likumā un šajos noteikumos
minētajām prasībām būvspeciālista sertifikāta saņemšanai.
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9. Kompetences pārbaudes iestāde būvspeciālistu kompetences novērtēšanu organizē
ne retāk kā reizi mēnesī. Kompetences novērtēšanu neorganizē, ja nav pieteicies
neviens pretendents.
10. Pirms kompetences novērtēšanas pretendents uzrāda personu apliecinošu
dokumentu, un kompetences pārbaudes iestāde pārliecinās par personas identitāti.
11. Ja persona atbilst Būvniecības likumā un šajā nolikumā minētajām prasībām un
tās kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem
lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru
papildināšanu.
12. Lēmumā ietverama šāda informācija:
12.1.

kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums;

12.2.

lēmuma pieņemšanas datums un numurs;

12.3.

sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods;

12.4.

piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

12.5.

sertificēšanas joma un sfēra;

12.6.
būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas numurs Būvniecības informācijas
sistēmas būvspeciālistu reģistrā;
12.7.
pievienojamā darbības sfēra, būvspeciālista darbības sfēras numurs, kas
sastāv no Ekonomikas ministrijas noteiktā Būvniecības informācijas sistēmā
piešķirtā numura, kas ir unikāls katram ierakstam un darbības sfēras
pievienošanas datums (izmaiņas darbības sfērās iekļauj attiecīgās specialitātes
būvspeciālista sertifikāta pielikumā);
12.8.
norāde, ka aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības
sfēru elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē
www.bis.gov.lv.
13. Ja pretendents nav nokārtojis pārbaudi, kompetences pārbaudes iestāde pieņem
lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu un informē
pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises
vietu un laiku. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis minēto pārbaudi,
kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences
neatbilstību un paziņo to pretendentam. Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
14. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par:
14.1.
būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai būvspeciālista sertifikāta
darbības sfēru papildināšanu piecu darba dienu laikā pēc testa specialitātē vai
dokumentu izvērtēšanas.
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14.2.
būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai būvspeciālista sertifikāta
darbības sfēru papildināšanu 14 dienu laikā pēc rakstiskā eksāmena
specialitātē, praktiskā uzdevuma vai cita pārbaudījuma izpildes.
15. Būvspeciālistu sertifikātu reģistrācija, reģistra datu saturs un notiek sekojošā
kārtībā:
15.1.
Reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. Ekonomikas
ministrija nodrošina reģistra publisku pieejamību bez maksas elektroniskā
veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par Komercnoslēpumu un datu aizsardzību. Reģistra dati tiek saglabāti
un uzturēti Būvniecības informācijas sistēmā.
15.2.
Lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības
papildināšanu:
15.2.1. tiek sagatavots Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu
reģistrā;
15.2.2. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
15.3.

Reģistrā iekļaujama šāda informācija:

15.3.1. iesniegumā būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru
papildināšanai un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija,
pievienojot attiecīgo iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;
15.3.2. attiecīga norāde, ja izglītība un profesionālā kvalifikācija atzīta šo
noteikumu 5.punktā minētājā kārtībā;
15.3.3. darbu saraksts, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies;
15.3.4. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas datums un numurs;
15.3.5. sertificēšanas joma un specialitāte;
15.3.6. darbības sfēras numurs, nosaukums un pievienošanas datums;
15.3.7. informācija par kompetences pārbaudes iestādes pieņemtajiem
lēmumiem un ar tiem saistītajiem dokumentiem attiecībā uz
būvspeciālistu;
15.3.8. būvspeciālista profesionālās pilnveides informācija;
15.3.9. būvspeciālista pakalpojumu sniegšanas teritorija.
16. Divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par būvspeciālista patstāvīgās
prakses pārkāpuma konstatēšanu, būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras
apturēšanu vai atjaunošanu vai būvspeciālista sertifikāta anulēšanu. Būvniecības
informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā iekļauj vai aktualizē informāciju par:
16.1. kompetences pārbaudes iestādes konstatēto patstāvīgās prakses pārkāpumu
un pieņemto lēmumu, lēmuma datumu un numuru, pievienojot attiecīgo
dokumentu;
16.2. darbības apturēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu,
pievienojot attiecīgo dokumentu;
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16.3. darbības atjaunošanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu,
pievienojot attiecīgo dokumentu;
16.4. anulēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot
attiecīgo dokumentu.
17. Būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā:
17.1. aktualizē savu kontaktinformāciju;
17.2. aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību
apliecinošu dokumentu;
17.3. pēc patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas, bet ne vēlāk kā
līdz kārtējā gada 1.aprīlim:
17.3.1. ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām
profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci
paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta
izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību
programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo
dokumentu elektroniski;
17.3.2. ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo
praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas
sistēmā;
17.4. var norādīt savu pakalpojuma sniegšanas vietu.
18. Būvspeciālista kontaktinformācija, darbu saraksts, kuru izpildē piedalījies,
informācija par būvspeciālista izglītību un profesionālo pilnveidi ir publiski
pieejama, ja saņemta personas piekrišana.
19. Patstāvīgās prakses uzraudzība notiek sekojošā kārtībā:
19.1. Kompetences pārbaudes iestāde ir tiesīga pieprasīt no personas, kuras
patstāvīgo praksi tā uzrauga, ievērot kompetences pārbaudes iestādes apstiprināto
ētikas kodeksu.
19.2. LSGŪTIS BS SC patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros ne retāk kā reizi
piecos gados pārbauda:
1) būvspeciālista patstāvīgo praksi;
2) būvspeciālista 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 būvspeciālista pārkāpumiem.
19.3. Informācijas pārbaudi veic no BIS reģistrā atlasītiem datiem, reģistrā
ievadot pārbaudes veikšanas datumu. Datu atlase nodrošina, ka piecu gadu
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periodā tiek pārbaudīts ikviens būvspeciālists.
19.4. LSGŪTIS BS SC Ekonomikas ministrijas vai Būvniecības valsts kontroles
biroja uzdevumā var veikt atlasītās informācijas pārbaudi par būvspeciālista
patstāvīgo praksi un profesionālo pilnveidi.
19.5. Būvspeciālista BIS reģistrā ievadītās informācijas pārbaudi atbilstībai MK
noteikumu prasībām, kā arī informāciju par būvspeciālista pārkāpumiem un gada
uzraudzības maksas esamību, veic BS SC vadītāja vietnieka norīkots eksperts.
19.6. Ja BIS būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav
izpildījis šo noteikumu 17.punktā minēto pienākumu vai ir iesniedzis nepilnīgu
vai maldinošu informāciju, LSGŪTIS BS SC pieprasa būvspeciālistam 30 dienu
laikā iesniegt vai precizēt informāciju.
19.7. Ja būvspeciālists informāciju 30 dienu laikā nav ievadījis BIS-ā, eksperts
par to informē BS SC vadītāju, kurš pieņem lēmumu par attiecīgā būvspeciālista
būvprakses sertifikāta darbības apturēšanu. Informāciju par to BS SC ievada BIS.
19.8. Būvspeciālistam kompetences apliecināšanai jāiegūst noteikts kvalifikācijas
punktu skaits Kvalifikācijas punkti tiek aprēķināti vērtējot būvspeciālista darbību
par iepriekšējiem 3 gadiem. Kvalifikācijas punkti tiek noteikti atbilstoši
sekojošiem kritērijiem:
a) būvprakses specialitātē, ja: būvprakse ir viens gads b) tas pats, ja būvprakse ir divi gadic) tas pats, ja būvprakse ir trīs gadid) tas pats, ja būvprakse ir četri gadie) tas pats, ja būvprakse ir pieci gadiprofesionālās pilnveides tēmas un apjomi:
f) kvalifikācijas celšanas vienas dienas kursi par Būvniecības likumug) tas pats, par Vispārīgiem būvnoteikumiemh) tas pats, par Speciālajiem noteikumiem ( vienā būvniecības jomā)i) tas pats, par būvspec. sertifikācijas un uzraudzības noteikumiemj) tas pats, par būvspeciālistu civiltiesisko apdrošināšanuk) tas pats, par ugunsdrošības noteikumieml) tas pats, par darba aizsardzības noteikumiemm) tas pats, par LBN (katram atsevišķi)n) jauno speciālistu stažēšanās programmas vadīšana 1 gaduo) tas pats, divu gadup) tas pats, triju gadu un vairākr) diplomprojektu vadība būvniecībā (par diplomandu)s) diplomprojektu recenzija būvniecībā (par diplomandu)š) darbs diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā (par komisiju)t) kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju mācību
iestādēs vai firmās, ne mazāk, kā 2 nedēļasu) pedagoga prakse RTU, LLU vai RCK (viens priekšmets)v) papildus augstākās izglītības iegūšana ar būvniecības specialitātēz) lektora prakse par būvniecības jautājumiem (par katru tēmu)ž) zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību (viena tēma)-

10 punkti
20 punkti
30 punkti
40 punkti
50 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
10 punkti
20 punkti
30 punkti
5 punkti
2,5 punkti
2,5 punkti
10 punkti
20 punkti
30 punkti
5 punkti
10 punkti

19.9. Kompetences atbilstība bez papildprasībām tiek atzīta sertifikātā norādītajā
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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 un tai 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 sūdzības, kā arī BS
SC Ētikas kodeksa pārkāpumi.
19.9. Ja būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis šo noteikumu 19.8. punktā
minēto informāciju noteiktajā apjomā, LSGŪTIS BS SC var pieņemt lēmumu par
pienākuma noteikšanu būvspeciālistam LSGŪTIS BS SC noteiktā termiņā
nokārtot rakstisku profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par kompetences
paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši sertificēšanas
jomai, specialitātei un sfērai, lēmumā norādot pārbaudes norises vietu un laiku.
19.10. LSGŪTIS 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.
19.11. 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
LSGŪTIS BS SC noteikto būvspeciālistu uzraudzības (sertifikācijas) maksu.
19.12. Eksperts pārbaudes rezultātus iesniedz komisijai, kura to izvērtē un,
atkarībā no atzinuma satura, var ierosināt LSGŪTIS BS SC vadītājam pieņemt
sekojošus lēmumus:
a) apstiprināt būvspeciālista kompetences atbilstību izdotajam būvprakses
sertifikātam, ievadot par to informāciju BIS reģistrā, ja būvspeciālista darbība
bijusi atbilstoša MK noteikumos noteiktajām prasībām;
b) izdarīt atzīmi BIS reģistrā par informācijas ievadīšanas kavējumu, ja
būvspeciālists to veicis tikai pēc eksperta atgādinājuma;
c) MK noteikumu paredzētajos gadījumos noteikt būvspeciālistam pienākumu
veikt profesionālās pilnveides testa kārtošanu attiecīgajā sertifikāta darbības
jomā;
d) apturēt būvprakses sertifikāta darbību uz laiku;
e) veikt atzīmi BIS reģistrā, norādot šaurās specializācijas raksturu, ja
pretendenta būvprakse iepriekšējā periodā ir bijusi šauri specializēta.
19.13. Ja saņemta sūdzība vai LSGŪTIS BS SC rīcībā ir informācija par
būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem,
LSGŪTIS BS SC izvērtē minēto informāciju un var pieņemt lēmumu:
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a) par brīdinājuma izteikšanu;
b) par pienākumu LSGŪTIS BS SC noteiktajā termiņā atkārtoti veikt
kompetences novērtēšanu, ja būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi,
par kuriem izteikts brīdinājums, konstatēti atkārtoti divu gadu periodā.
19.14. Informācija par LSGŪTIS BS SC pieņemto lēmumu par brīdinājuma
izteikšanu būvspeciālistam ir publiski pieejama BIS reģistrā divus gadus no
minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.
20. LSGŪTIS BS SC ir pienākums organizēt būvspeciālista kompetences novērtēšanu
arī tad, ja personai ir piešķirts būvspeciālista sertifikāts, bet persona ir izteikusi
lūgumu par atkārtotu kompetences novērtēšanu.
21. Būvspeciālistam ir pienākums:
21.1. katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar
kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences
paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās
izglītības likuma prasības atbilstošas profesionālās pilnveides izglītības
programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci
paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības
sfērā;
21.2. sniegt kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas
nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta
sūdzība vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā ir nonākusi cita
informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem;
21.3. patstāvīgi praktizēt būvprakses sertifikāta pielikumā norādītajās darbības
sfērās vismaz trīs gadus piecu gadu laikā pēc būvspeciālista sertifikāta
piešķiršanas, termiņa pagarināšanas, būvspeciālista sertifikātā norādītās
specialitātes vai darbības sfēras aktualizēšanas vai pārbaudes veikšanas.
22. Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas kārtība
gadījumos ja: kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par piešķirtā
būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku:
22.1. līdz vienam gadam, ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē tādu
būvspeciālista pārkāpumu, kas var vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku
dzīvībai, veselībai vai videi; Atjaunot sertifikātu pēc termiņa beigām var,
veicot kompetences novērtēšanu būvspeciālistam;
22.2. ja attiecībā pret būvspeciālistu kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums
vai pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana par noziedzīgu nodarījumu, kas
saistīts ar iespējamajiem būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem;
22.3. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu.
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23. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta
darbības atjaunošanu, ja:
23.1. nav konstatēti šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētie pārkāpumi;
23.2. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības atjaunošanu, ja
būvspeciālista sertifikāta darbība apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu
22.2. apakšpunktu.
24. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta
pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja:
24.1.

saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras apturēšanu;

24.2.
būvspeciālists līdz kārtējā gada 1.aprīlim nav samaksājis patstāvīgās
prakses uzraudzības gada maksu vai nav ievadījis Būvniecības informācijas
sistēmā par iepriekšējā kalendārā gadā veikto patstāvīgo praksi un
profesionālās pilnveides, kompetenci paaugstinošos pasākumus.
24.3.
būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis profesionālās
pilnveides testu;
24.4.
būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis atkārtotas
kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi;
24.5.
būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav
izpildījis šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minēto pienākumu.
24.6. Pieņemot lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku,
kompetences pārbaudes iestāde izvērtē būvspeciālista patstāvīgās prakses
atbilstību. Ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē, ka:
24.6.1. būvspeciālista patstāvīgā prakse neatbilst šā Nolikuma 21.3. punkta
prasībām, tā pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras
anulēšanu;
24.6.2. būvspeciālista patstāvīgā prakse daļēji atbilst šā Nolikuma 21.3. punkta
prasībām, tā pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras
apturēšanu uz laiku, nosakot izpildes termiņu, kas nepārsniedz noteikto pieļaujamo
laika periodu piecu gadu ietvaros, kurā būvspeciālistam ir tiesības neveikt patstāvīgo
praksi.
25. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta
pielikumā norādītās darbības sfēras atjaunošanu, ja:
25.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras atjaunošanu, ja
būvspeciālista sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra apturēta, pamatojoties
uz šo noteikumu 22.1. apakšpunktu;
25.2.būvspeciālists ir izpildījis šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētos
pienākumus.
25.3.būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu vai
atkārtotas kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi.
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25.4.būvspeciālists ir izpildījis šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minēto
pienākumu.
25.5. sertifikāts vai darbības sfēra apturēti saskaņā ar šā noteikumu punktu 22.2.
un stājas spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu.
26. Kompetences pārbaudes iestāde lemj par piešķirtā būvspeciālista sertifikāta
anulēšanu vai piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:
26.1.
saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai darbības sfēras
anulēšanu;
26.2.
būvspeciālists sertifikāta vai darbības sfēras saņemšanas procesā
apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par
būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanu;
26.3.
būvspeciālists laikā, kad tam piešķirtā būvspeciālista sertifikāta darbība
vai darbības sfēra bija apturēta, ir turpinājis patstāvīgo praksi;
26.4.
būvspeciālists nav paaugstinājis profesionālo kompetenci vai nav
nokārtojis šo noteikumu 19.5. apakšpunktā minēto profesionālās pilnveides
testu un nav patstāvīgi praktizējis vismaz trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā
nevienā no būvspeciālista sertifikātā norādītajām darbības sfērām .
26.5.
būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem,
kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;
26.6.
saņemts spēkā stājies lēmums, kurā konstatēti būvspeciālista
patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudājumu cilvēku dzīvībai,
veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību.
27. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šā nolikuma
26.1.,26.3.,26.5. apakšpunktiem, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta
atkārtotu saņemšanu šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā ne agrāk kā divus
gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.
28. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šā nolikuma 26.6.
apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne
agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma
paziņošanas dienas.
29. Sertifikātu pretendentu, būvspeciālista sūdzības, iesniegumus reģistrē lietvede. Ja
sūdzība vai iesniegums saistīts ar eksaminēšanas procesu BS SC administrators
pārbaudei no apstiprināto BS SC ekspertu saraksta norīko citu ekspertu. Eksperta
slēdzienu izskata atkārtotā komisijas sēdē, piedaloties sertifikāta pretendentam vai
būvspeciālistam. Ar komisijas lēmumu iepazīstina pretendentu vai būvspeciālistu,
kurš apliecina iepazīšanos ar parakstu. Sertificēšanas centrs saņemot sūdzību ir
atbildīgs par visas sūdzības validēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanu un
verificēšanu. Procesam rīcībai ar sūdzībām pakļaujas konfidencialitātes prasībām,
tās attiecas uz sūdzību iesniedzēju un sūdzības priekšmetu.
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30. Kompetences pārbaudes iestādes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas
ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
31. Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs, maksāšanas un saņemto līdzekļu
izmantošanas kārtība ir sekojoša:
31.1.

sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs sastāv no:

31.1.1. maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai
150 euro apmērā;
31.1.2. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas un maksas par papildu
sertificēšanas pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets.
32. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu
saņemšanas.
33. Pēc sertificēšanas pakalpojumiem saņemtos līdzekļus kompetences pārbaudes
iestāde izmanto kompetences novērtēšanas procesa un būvspeciālistu patstāvīgās
prakses uzraudzības nodrošināšanai.

15

1.pielikums

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas centra (LSGŪTIS BS SC)
Būvspeciālistu sertifikācijas procedūru karte
Nolikums par būvniecības
speciālistu kompotences
novērtēšanu un
patstāvīgās prakses
uzraudzību

Informācija par sertifikācijas
iestādi (mājas lapa, brošūras,
raksti, reklāmas)

izglītības dokumenti
ziņas par būvpraksi
papildapmācība u.c.

Pretendenta iesniegums
sertifikācijas iestādei

atbilstība
būvprakses apliecinājumi
papildapmācība

Pretendenta dokumentu
izvērtējums
Lēmums par atteikumu uzaicināt
pretendentu uz kompotences
pārbaudi

Konsultācijas par
dokumentu
noformēšanu

Pretendenta uzaicināšana uz
komisiju, eksperta nozīmēšana

Maksa par sertifikāciju
Komisija: zināšanu pārbaudei
rakstveidā, (testi)
Slēdziens ar vērtējumu

Atteikums

Sertifikāta piešķiršana

Virskomisija

Lēmuma pieņemšana,
noformēšana un ievadīšana BIS
reģistrā

Paziņošana pretendentam

Paziņošanas likums

sūdzības
kompotences pārbaudes
apturēšana
anulēšana

Sertificētā būvspeciālista
patstāvīgās prakses uzraudzība
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2. pielikums
21 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

Izglītība1

Darbības sfēra
A2

A1

Minimālais praktiskā
darba pieredzes
ilgums (gadi)2
1.

Būvprakse

1.1.

Inženierizpēte3

1.2.

Projektēšana

4/5

1.2.1.

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu,
ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana

1.2.2.

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmu projektēšana6

1.2.3.

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu
projektēšana7

1.2.4.

pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana8

1.2.5.

pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana9

1.2.6.

elektroietaišu projektēšana10

1.2.7.

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu
projektēšana13

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

1.2.14.

tiltu projektēšana

1.2.15.

saldēšanas sistēmu projektēšana11

–

3

–

3

5

ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana

1.2.16.
1.3.

3

Būvdarbu vadīšana

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 vadīšana6

1.3.5.

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu
būvdarbu vadīšana7

1.3.6.

pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu
vadīšana8

1.3.7.

pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu
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vadīšana9
1.3.8.

elektroietaišu izbūves darbu vadīšana10

1.3.9.

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu
vadīšana13

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 vadīšana11

1.3.16.

ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu
vadīšana

1.4.

Būvuzraudzība5

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
būvuzraudzība6

1.4.5.

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu
būvdarbu būvuzraudzība7

1.4.6.

pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu
būvuzraudzība8

1.4.7.

pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu
būvuzraudzība9

1.4.8.

elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība10

1.4.9.

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu
būvuzraudzība13

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 būvuzraudzība11

1.4.16.

ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu
būvuzraudzība

1.5.

Būvekspertīze

1.5.1.

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu,
ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvprojektu
ekspertīze

1.5.2.

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmu būvprojektu
ekspertīze6

1.5.3.

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu
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3

5

5

–

būvprojektu ekspertīze7
1.5.4.

pārvades gāzes apgādes sistēmu būvprojektu
ekspertīze8

1.5.5.

pārvades naftas apgādes sistēmu būvprojektu
ekspertīze9

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 ekspertīze10

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 ekspertīze13

1.5.15.

saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze11

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

1.5.22.

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu
ekspertīze7

1.5.23.

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu
ekspertīze13

1.5.24.

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
ekspertīze

1.5.25.

elektroietaišu ekspertīze10

1.5.26.

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmu ekspertīze6

1.5.27.

dzelzceļa signalizācijas sistēmu ekspertīze

1.5.28.

dzelzceļa kontakttīklu ekspertīze

1.5.29.

pārvades gāzes apgādes sistēmu ekspertīze8

1.5.30.

saldēšanas sistēmu ekspertīze11

1.5.31.

ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze

1.5.32.
pārvades naftas apgādes sistēmu ekspertīze9
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.
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.
2

3

Ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība.
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Projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu
organizēšanas projekta izstrāde.
4

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.
5

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.
6

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).

Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī
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.
10

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).
11

Iegūta vismaz piecus gadus ilga patstāvīgā prakse pēdējo astoņu gadu laikā. Patstāvīgā prakse ir
iegūta visos nozīmīgajos darbības sfēras aspektos.
12

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.
13
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3.pielikums
Iesniegums
būvspeciālista sertifikāta saņemšanai

būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai
1. Vārds, uzvārds
2. Personas kods vai, ja tāda nav, dzimšanas datums un vieta, ārvalstu fiziskās personas pilsonība

3. Deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi, dzīvesvietas adrese mītnes valstī, faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar dzīvesvietas
adresi mītnes valstī

4. Tālrunis

piekrītu publiskošanai

jā/

nē

5. E-pasts

piekrītu publiskošanai

jā/

nē

piekrītu publiskošanai

jā/

nē

6. Sertificēšanas joma, specialitāte, darbības sfēra

7. Profesionālā izglītība
Profesionālās augstākās izglītības līmenis

Kvalifikācija un/vai grāds

Izglītības iestādes nosaukums

Diploma izdošanas datums

8. Darba vieta
Iestādes vai firmas nosaukums, reģistrācijas numurs

Adrese, tālrunis, e-pasta adrese

Amats

9. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (personas izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (ja informācija nav pieejama Būvniecības informācijas
sistēmā), darbu saraksts (4. pielikums), praktiskā darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti)

20__. gada ___.______________
(paraksts*)

Piezīme.
*Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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4.pielikums
Darbu saraksts
(praktiskā darba pieredze vai patstāvīgā prakse)

(vārds, uzvārds, personas kods)

Nr. p. k.

Darba devējs (nosaukums,
reģistrācijas numurs)

Pasūtītājs

Darba/projekta nosaukums

Objekta adrese, kadastra
apzīmējums

Darbu izpildes laiks

Darbības
sfēra

Līdzdalības pakāpe (amats, darba
uzdevums)

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (praktiskā darba pieredzi vai patstāvīgo praksi apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti)

Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var būt par pamatu sertifikāta anulēšanai.

Sniegtās informācijas publiskošanai piekrītu

jā/

nē

Būvspeciālista sertifikāta pieprasītājs
(vārds, uzvārds, paraksts*, datums)

Piezīme.
* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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Par attiecīgo darbu izpildi atbildīgais
būvspeciālists (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

5.pielikums
Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(laikposms (pārskata gads))

I. Projektēto/būvēto objektu saraksts

Nr.
p. k.

Darba devējs (nosaukums,
reģistrācijas numurs)

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas numurs)

Darba/
projekta nosaukums

Objekta adrese, kadastra
apzīmējums

Darbu izpildes laiks
(no dd.mm.gggg. – līdz
dd.mm.gggg.)

*saskaņā ar Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610. 2.pielikumu

Izmaiņas 5.pielikumā veiktas saskaņā ar Sertificēšanas centra ieteikumiem
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Darbības sfēra*

Līdzdalības pakāpe (amats, īss darba
uzdevuma apraksts)

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt
darba devēju (vārds, uzvārds,
tālrunis,
e-pasta adrese)

