
6.pielikums 

LSGŪTIS BS SC 31.08.2018. vēstulei Nr.1-4/342e  

par dokumentu saskaņošanu deleģēšanas līguma  

slēgšanai būvspeciālistu kompetences novērtēšanā  

un patstāvīgās prakses uzraudzībā 

 

 

SASKAŅOTS   

ar Ekonomikas ministrijas   

2018. gada 25. septembra     

vēstuli Nr. 2.13.8.2.-1/2018/4203   

   

   

   

SASKAŅOTS  APSTIPRINĀTS 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  LSGŪTIS BS SC Shēmas komitejas 

2018.gada 20.jūlija vēstuli Nr.22-1.22/1047  2018.gada 1.jūnija sēdē, prot.Nr.5-2/2 

 

 

  

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra 

 

BŪVSPECIĀLISTU PATSTĀVĪGĀS PRAKSES PĀRBAUDES APJOMS 

UN KĀRTĪBA 

(pamatojums: Būvniecības likuma 13.pants, 9
1
.daļa un  

Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 7.11.apakšpunkts) 

 

 

I. Vispārējie nosacījumi 

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

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra (LSGŪTIS BS SC) būvspeciālistu patstāvīgās 

prakses pārbaudes apjomu un kārtību. 

2. Patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība izstrādāta atbilstoši standarta LVS EN 

ISO/IEC 17024 prasībām. 

3. Reglamentētajā sfērā būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība tiek 

veikta, ievērojot Būvniecības likumu un Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumus Nr.169 

“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. 

4. Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes apjoms un kārtība norise tiek nodrošināta drošā 

un atbilstošā vidē, ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem. 

5. Pirms būvspeciālista patstāvīgās prakses pārbaudes eksperts ar parakstu apliecina, ka ar 

pretendentu nav interešu konflikts. 

6. Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes apjomu un kārtību var iepazīties LSGŪTIS BS 

SC vai LSGŪTIS BS SC tīmekļvietnē www.lsgutis.lv.  

http://www.lsgutis.lv/
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II. Būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes kārtība 

7. LSGŪTIS BS SC patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros ne retāk kā reizi piecos gados 

pārbauda: 

7.1. būvspeciālista patstāvīgo praksi, 

7.2. apjomā jābūt praktizētam vismaz vienā objektā; 

7.3. būvspeciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides 

programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā 

jomā; 

7.4. sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos faktus par 

iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem. Sūdzības tiek izskatītas viena mēneša laikā no 

saņemšanas. 

8. LSGŪTIS BS SC katru mēnesi no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvspeciālistu 

reģistra izvēlas būvspeciālistus, kuriem nākamā mēnesī beidzas būvprakses sertifikāta piecu 

gadu termiņš un organizē viņa patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides padziļinātu 

pārbaudi. 

9. Sertificēto būvspeciālistu, t.sk. projektētāju, būvprakses papildu uzraudzību veic: 

9.1. ja to uzdevusi Ekonomikas ministrija vai Būvniecības valsts kontroles birojs; 

9.2. to noteikusi sertificēšanas institūcijas komisija; 

9.3. sertificētais būvspeciālists izteicis lūgumu par atkārtotu kompetences novērtēšanu; 

9.4. katru gadu veic padziļinātu prakses pārbaudi 1% no kopējā būvspeciālistu, t.sk. 

projektētāju, skaita katrā sfērā, balstoties uz šādu risku analīzi: 

9.4.1. būvspeciālists divus gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes 

noteiktajā apjomā nav praktizējis būvprakses sertifikātā norādītajā jomā un darbības 

sfērā; 

9.4.2. būvspeciālistam piecus gadus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā 

nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi būvprakses sertifikātā norādītajā jomā 

un darbības sfērā; 

9.4.3. ja būvspeciālistam par profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem 

divas reizes piecu gadu laikā izteikts brīdinājums par profesionālās darbības 

pārkāpumiem; 

9.4.4. par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos 

būvspeciālistam noteikto pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai 

standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu 

cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi; 

9.4.5. par labai profesionālai praksei, kā arī kompetencēm, prasmēm un zināšanām 

neatbilstošu rīcību; 

9.4.6. ja būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas; 

9.4.7. nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši 

izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists; 

9.4.8. ja būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav sniedzis 

tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses un 

profesionālās pilnveides izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai kompetences 

pārbaudes iestādes rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista 

profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem; 

9.4.9. pēc LSGŪTIS BS SC uzraugošo, kontrolējošo un tiesībsargājošo iestāžu 

pieprasījuma; 
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9.4.10. projektētājiem pēc nejaušības principa izvēlēta viena pārskata periodā veiktā darba 

padziļinātu pārbaudi par atbilstību normatīvo aktu prasībām, ietverot būtisko 

raksturlielumu aprēķinu pārbaudi. 

10. LSGŪTIS BS SC amatpersonai, ekspertiem, veicot būvspeciālista patstāvīgās prakses 

uzraudzību, ir tiesības iekļūt būvniecības objektos, kuros attiecīgais būvspeciālists veic 

profesionālo darbību. Ekspertiem tiek izsniegtas apliecības, kuras apliecina, ka ir LSGŪTIS 

BS SC amatpersonas. 

11. Būvspeciālistu pārbaudes programma objektā, darba vietā: 

11.1. Būvdarbu vadītāji: 

11.1.1. kā ir noformēts un kā tiek vests Būvdarbu žurnāls; 

11.1.2. kā tiek noformēti un uzglabāti segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas 

akti; 

11.1.3. kā tiek realizēti darba un ugunsdrošības pasākumi objektā; 

11.1.4. kā tiek realizētas kvalitātes un vides vadības sistēmas objektā; 

11.1.5. kā tiek noformēta izpilddokumentācija; 

11.1.6. pieejamie saistošie dokumenti objektā; 

11.1.7. identifikācijas aktualizācija BIS; 

11.1.8. pilnveide uz pārbaudes brīdi; 

11.1.9. būvprakse uz pārbaudes brīdi; 

11.1.10. uzraudzības maksājumi; 

11.1.11. fiksēti būvniecības procesa pārkāpumi; 

11.1.12. būvmateriālu atbilstības kontrole un dokumentācija. 

11.2. Būvuzraugi: 

11.2.1. būvuzraudzības plāna esamība un darbības atbilstoši plānam; 

11.2.2. kā tiek realizēti ieraksti un izpilde kontrolēta būvuzrauga ierakstu izpildei 

Būvdarbu žurnālā; 

11.2.3. kā tiek noformēti segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas akti; 

11.2.4. kā tiek pieņemta izpilddokumentācija; 

11.2.5. kā tiek realizēta sadarbība ar pasūtītāju un būvvaldi; 

11.2.6. identifikācijas aktualizācija BIS; 

11.2.7. pilnveide uz pārbaudes brīdi; 

11.2.8. būvprakse uz pārbaudes brīdi; 

11.2.9. uzraudzības maksājumi; 

11.2.10. fiksēti būvniecības procesa pārkāpumi; 

11.2.11. būvmateriālu atbilstības kontrole un dokumentācija. 

11.3. Projektētāji: 

11.3.1. kādu darba daļu projektēšanas procesā būvspeciālists veic; 

11.3.2. nozīmīgākie būvprojekti pēdējos piecos gados; 

11.3.3. ar kādām projektēšanas programmām būvspeciālists strādā; 

11.3.4. vai projektēšanas  procesā tiek pielietoti Eiro kodeksi; 

11.3.5. vai birojā ir atrisināta konstruktīvo risinājumu un aplēšu pārbaude; 

11.3.6. vai konstrukciju aprēķini tiek arhivēti; Arhīva esamība; 

11.3.7. vai tiek vesta autoruzraudzība; 

11.3.8. kā tiek realizēta sadarbība ar pasūtītāju un būvvaldi; 

11.3.9. identifikācijas aktualizācija BIS; 

11.3.10. pilnveide uz pārbaudes brīdi; 

11.3.11. būvprakse uz pārbaudes brīdi; 

11.3.12. uzraudzības maksājumi; 

11.3.13. fiksēti būvniecības procesa pārkāpumi. 
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12. Būvspeciālistu 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: 

12.1. kuri ir būvspeciālisti; 

12.2. vismaz piecus gadus izvērtējamā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai 

būvuzraudzības specialitātē; 

12.3. kuri, veicot kompetences pārbaudi, neatrodas interešu konflikta situācijā likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē. 

13. LSGŪTIS BS SC būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes ekspertu komisiju (tiešo 

darba uzdevuma veikšanai) nodrošina ar nepieciešamo administratīvo personālu, pieejamo 

informāciju par pārbaudāmiem būvspeciālistiem, darba telpām, tehniskiem līdzekļiem u.tml. 

14. LSGŪTIS BS SC būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes ekspertu komisija sastāda 

protokolu par pārbaudes rezultātiem, kuru paraksta visi komisijas locekļi un apstiprina 

LSGŪTIS BS SC vadītājs (pielikumā - protokola veidlapa). 

15. Protokols jānoformē valsts valodā (t.i., latviešu valodā). 

16. LSGŪTIS BS SC būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes ekspertu komisija, veicot 

minēto pārbaudi, konstatē, ka: 

16.1. būvspeciālists divus gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā 

apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, 

LSGŪTIS BS SC būvspeciālistu uzaicina uz kompetences novērtēšanu; 

16.2. būvspeciālistam piecus gadus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav 

bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, 

LSGŪTIS BS SC būvspeciālistu uzaicina uz profesionālās pilnveides pārbaudi; 

16.3. ja būvspeciālistam ir brīdinājums par profesionālās darbības pārkāpumiem piecu gadu 

laikā izteikts divas reizes, LSGŪTIS BS SC var pieņemt lēmumu noteikt 

būvspeciālistam pienākumu LSGŪTIS BS SC noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi 

kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai; 

16.4. LSGŪTIS BS SC var pieņemt 16.3.punktā minēto lēmumu arī tad, ja tā saņēmusi 

informāciju par vairākiem pārkāpumiem, kas kopumā liecina par būvspeciālista 

neatbilstošu profesionālo darbību vai kompetenču, prasmju un zināšanu līmeni. 

17. LSGŪTIS BS SC šī nolikumā  minētos lēmumus pieņem triju darbdienu laikā  pēc protokola 

noformēšanas, ievada BIS un paziņo būvspeciālistam 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. „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās 

prakses uzraudzības noteikumi” noteiktajā kārtībā un Ministru kabineta 2014.gada 

30.septembra noteikumos Nr.576 „Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums” noteiktajā 

kārtībā. 

 

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks,     O.Tautietis 

Kvalitātes vadītājs 
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Pielikums 
Protokola veidlapa  

būvspeciālistu patstāvīgās prakses  

pārbaudes apjomam un kārtībai  

 

 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra  

Būvspeciālistu patstāvīgās pārbaudes  

 

PROTOKOLS 

 

Rīga, ________ __________________________________________________ 
(vieta)       (datums)       (pretendenta vārds, uzvārds, personas kods) 
 

          __________________________________________________________________________ 

 

          __________________________________________________________________________ 
                    (sertificēšanas joma) 

 

Kritēriju izvērtējums: (vajadzīgo pasvītrot) 

 

1. Būvpraksē specialitātē (sfērā) strādājis ______ gadus  

 

1.1. ievadīti prakses dati BIS pēdējo 5 gadu laikā _______________ mēneši 

 

1.1. 1.  ievadīti prakses dati BIS atbilstība 2 gadiem pēdējo 5 gadu laikā: 

                                                                                                atbilst          neatbilst 

 

1.2. BIS     ievadītie attaisnojošie dokumenti:                        atbilst          neatbilst  

 

2. BIS ievadīto kvalifikācijas celšanas tēmu atbilstība:         atbilst          neatbilst                                                          
(kursi, lekcijas, semināri) 

 

2.1. BIS ievadītie attaisnojošie dokumenti:                        atbilst         neatbilst  

 

2.2.  BIS ievadīto kvalifikācijas celšanas tēmu apjoms:     atbilst         neatbilst 

  

3. Ugunsdrošības noteikumu apmācība:                                    ir                nav 

4.  Darba aizsardzības apliecība ar derīgu termiņu:                   ir                nav  

5.  Elektrodrošības apmācības  apliecība ar derīgu termiņu:     ir                 nav 

6. Kravu droša pārvietošanas    apliecība ar derīgu termiņu:     ir                 nav                                           

 

7. Civiltiesiskā apdrošināšana                                                    ir                nav  

 

8. Eksperta slēdziens par būvspeciālista darbu objektā uz vietas:   

 

apmierinošs               neapmierinošs        nav objekts apmeklēts      
                                                                                                                                                                                             

 

9. Sūdzības                                                                                  ir               nav   
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 10. Ieteikumi               1)____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

                                 

_______________________________________________________________ 

 

 
                              2)____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

                                       

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
               

 
 

Apliecinu, ka nav interešu konflikta ar  novērtējamo pretendentu. 

 

Komisijas priekšsēdētājs               ______________________________ 

Komisijas locekļi                          ______________________________ 

                              ______________________________ 

                                                      ______________________________ 

                                                      ______________________________ 

                                                     

 

 

 

                                               


