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Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra 

 

NOLIKUMS  

EKSAMINĒŠANAS PROCESA NORISE 

 

I. Vispārējie nosacījumi 

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

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra (LSGŪTIS BS SC) rakstiskā, mutiskā 

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 Ministru kabineta 

2018.gada 20.marta noteikumus Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (noteikumi Nr.169) un citus saistošus 

likumdošanas aktus. 

3.1. eksāmens notiek rakstveidā, 

3.2. mutiski, ja nepieciešams, pretendentam pieprasa sniegt informācijas precizējumus par 

iesniegtiem dokumentiem, datiem BIS, eksāmena jautājumiem.  

4. Reglamentētajā sfērā neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā eksaminācija tiek 

veikta, ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumus Nr.531 „Noteikumi 

par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku 

energoefektivitātes jomā” un citus saistošus likumdošanas aktus. 
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4.1. eksāmens notiek mutiski vai rakstveidā. 

Ēku energoefektivitātes novērtēšanai pretendents rakstiski iesniedz vismaz sešus ēkas 

energoefektivitātes aprēķinus un ēkas energoefektivitātes novērtējumus ēkas 

energosertifikāta izsniegšanai. 

Lai apliecinātu kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, 

pretendents iesniedz vismaz trīs apkures sistēmas pārbaudes aktus un vienu gaisa 

kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu. 

Visi pretendenta iesniegtie aprēķini un pārbaudes akti jābūt sagatavoti neatkarīga eksperta 

vadībā. 

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. 

Kompetences novērtēšanu organizē ne retāk kā reizi mēnesī. 

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. 

10. Neatkarīgo ekspertu eksaminācija tiek veikta par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija 

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

pārzināšanu un praktisko pielietošanu. 

 

II. Rakstveida eksaminēšanas kārtība 

11. Pēc dokumentu saņemšanas no pretendenta, to pārbaudīšanas un  akceptēšanas kā atbilstošus 

Būvniecības likuma un noteikumu Nr.169 prasībām, uzaicina pretendentu uz kompetences 

pārbaudi.  

Pretendentiem uz projektēšanas jomu uz eksāmenu izvērtēšanai papildu jāiesniedz atbilstošs 

būvspeciālista vadībā izstrādāts viens būvprojekts, par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas 

projektēšanas nosacījumu izpildi, tajā skaitā projekta risinājumu, būvei izvirzāmo būtisko 

prasību piemērošanu, projektēšanas procesa aprakstu, projekta atbilstību normatīvajiem 

aktiem, projekta sadaļu novērtēšanu atbilstoši darbības sfērai, projekta sadaļu savstarpējās 

saskaņotības novērtēšana. 

12. Rakstveida eksamināciju nodrošina LSGŪTIS BS SC eksaminācijas komisija, kuras sastāvā 

ir: 

- LSGŪTIS BS SC Kvalitātes vadītājs; 

- eksāmena komisijas administrators (biroja administrators); 

- eksperts, kura 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; 

- LSGŪTIS BS SC paziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) 10 

(desmit) dienas iepriekš komisijas darba norises vietu, datumu un laiku, pretendenta 

(būvspeciālista) vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, elektronisko pasta adresi. VUGD 

pārstāvis VUGD pārstāvis ir tiesīgs veikt kandidāta kompetences pārbaudi kandidāta 

atbilstību vai neatbilstību viņa izvēlētajai sertificēšanas jomai ugunsdrošībā šādās 

http://www.lsgutis.lv/
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darbības sfērās: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, 

projektēšanā; siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā; 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu vadīšanā; 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā; 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu 

būvuzraudzībā; siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzībā; 

- Komisijas locekļu – ekspertu atšķirīga vērtējuma gadījumā ugunsdrošībā noteicošais ir 

VUGD pārstāvja vērtējums. 

13. LSGŪTIS BS SC Rakstveida eksāmena kārtošanas grupai nodrošina atsevišķu telpu ar 

atbilstošu apgaismojumu, temperatūru, drošību u.tml. 

14. Eksaminācijas komisija iepazīstina pretendentus ar Rakstveida eksaminācijas procesu: 

- informāciju par darba izpildes kārtību, 

- tēmu izvēle, 

- darba izpilde, 

- darba nodošana eksaminatoram, 

- darba novērtēšana. 

15. Darbi jāiesniedz valsts valodā (t.i. latviešu valodā). 

16. Tēmu izvēle notiek izlozējot atbilstoši tēmu katalogam: 

- būvspeciālistu eksaminēšanā jāietver vismaz viens jautājums no katras tēmas, ieskaitot 

ugunsdrošības prasības; 

- neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā eksaminēšanā jāietver vismaz 1 

eksāmena biļete ar 9 jautājumiem; 

- neatkarīgo ekspertu kompetences apliecināšanai, apkures sistēmu, apkures katlu un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā jāietver vismaz 1 eksāmena biļete ar 7 

jautājumiem. 

17. Darba izpildes laiks tiek noteikts: 

- līdz 2 h būvspeciālistu eksaminēšanā, 

- līdz 45 min. neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā. 

18. Pretendentam eksaminācijas procesā atļauts lietot BS SC datoru, būvnormatīvus, standartus 

u.c. normatīvos dokumentus; 

18.1. nav pieļaujama eksāmena laikā neatļautu palīglīdzekļu pielietošana, traucēt citus 

pretendentus vai nestrādāt patstāvīgi. 

19. Pabeidzot eksāmena darbu, pretendents to nodod eksāmena komisijas administratoram; 

19.1. eksāmena komisijas administrators, pret parakstu, eksaminācijas rezultātus  nodod 

pārbaudei BS SC vadītāja izvēlētam ekspertam. 

 

20. Pretendenta eksaminācijas rezultātus pārbauda, BS SC vadītāja izvēlēts eksperts, ievērojot 

konfidencialitāti un nepieļaujot interešu konfliktus, kura 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. 

Eksperts, novērtē pretendenta zināšanas un par to izdara ierakstu Rakstveida eksāmena 

protokola attiecīgā sadaļā. 



 
 

4 
 

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

skalu: 

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. Eksperta novērtētos pretendenta darbus nodot vērtēšanai LSGŪTIS BS SC vadītāja izvēlētai 

vismaz trīs locekļu virskomisijai, kura izskata eksperta vērtējumu un sagatavo LSGŪTIS BS 

vadītājam ieteikumu lēmuma pieņemšanai par pretendenta eksaminācijas rezultātiem un 

būvprakses sertifikāta piešķiršanu vai sfēru papildināšanu.  

Virskomisijas ekspertiem jāievēro konfidencialitāte un nepieļaut interešu konfliktus. 

23. 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. 

24. Eksaminācijas rezultātus paziņo pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

III. Mutiskā eksaminēšanas kārtība 

25. 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. 

26. LSGŪTIS BS SC mutiskā eksāmena kārtošanai nodrošina atsevišķu telpu ar atbilstošu 

apgaismojumu, temperatūru, drošību u.tml.; 

       Pretendenta mutiskā eksāmena laikā tiek veikts audio ieraksts, kurš tiek uzglabāts vismaz 

vienu  mēnesi no lēmuma pieņemšanas par pretendenta kompetences atbilstību vai 

neatbilstību; 

27. Eksaminācijas komisija iepazīstina pretendentus ar mutiskā eksāmena procesu: 

- informācija par eksāmena norises kārtību, 

- darba novērtēšana. 

28. 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. 

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

pretendentus vai nestrādāt patstāvīgi. 
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30. Pretendenta normatīvo dokumentu zināšanas pārbauda vismaz divi eksperti – eksaminatori, 

novērtē pretendenta teorētiskās zināšanas un par to izdara ierakstu sēdes protokola attiecīgā 

iedaļā. 

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

IV. Atkārtota eksāmena kārtošana 

32. Ja pretendents nav nokārtojis būvspeciālistu eksāmenu, LSGŪTIS BS SC pieņem 

lēmumu  un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot eksāmenu, norādot 

pārbaudes norises vietu un laiku. 

33. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis būvspeciālistu 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 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 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. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu nereglamentētajā sfērā, tad eksperti – 

eksaminatori dod ieteikumu LSGŪTIS BS SC vadītājam noteikt pretendenta atkārtotu 

eksamināciju. 

38. 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. 

39. LSGŪTIS BS SC šī nolikuma  minētos lēmumus pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas un paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Sertificēšanas 

institūcijas lēmumu privātpersona var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabineta 2018.gada 20. marta noteikumos Nr.169 

punkts 62. un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 „Būvniecības 

valsts kontroles biroja nolikums” noteiktajā kārtībā. 

 

 

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks, 

Kvalitātes vadītājs        O.Tautietis 

 

 


