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1. Nolikums paredz būvprakses sertifikātu izsniegšanu, reģistrēšanu, pagarināšanu un 

anulēšanu, saskaņā ar LR Saeimas 2013.gada 9.jūlija pieņemto Būvniecības likumu, Ministru 

kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “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 notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 

 

4. Būvprakses sertifikātus bez derīguma terminēšanas piešķir šādās jomās un sfērās 

(1.pielikums):  Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu 

kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. 

1.pielikums 

Ministru kabineta 

2018. gada 20. marta 

noteikumiem Nr. 169 

Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras 

Nr. p. k. Joma, specialitāte Darbības sfēra 

1. Arhitekta prakse1, 2, 3   

2. Būvprakse   

2.1. Inženierizpēte4   

2.2. Projektēšana3, 5   

   

2.2.2.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas 

2.2.3.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektēšana6 

2.2.4.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana7 

2.2.5   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana8 

2.2.15.   saldēšanas sistēmu projektēšana11 

   

2.3. Būvdarbu vadīšana5   

2.3.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, 

ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

2.3.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšana6 

2.3.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu 
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vadīšana7 

2.3.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana8 

2.3.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana11 

2.4. Būvuzraudzība5  

2.4.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

2.4.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība6 

2.4.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība7 

2.4.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība8 

2.4.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība11 

Piezīmes. 
1 Arhitekta prakses būvspeciālists, ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības 

darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var veikt arī visas ēkas tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās 

apsekošanas uzdevumam, ja atsevišķu ēkas daļu tehniskajai apsekošanai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem 

piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. Minētajās specialitātēs un darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var arī 

vadīt visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus. 
2 Atsevišķas inženierbūves var projektēt arhitekta prakses būvspeciālists un ēku konstrukciju projektēšanā 

sertificētais būvspeciālists, ja to projektēšanai nav noteiktas atsevišķas darbības sfēras. Ēku konstrukciju 

projektēšanā sertificētais būvspeciālists var veikt atsevišķo inženierbūvju tehnisko apsekošanu, kā arī šādu būvju 

būvdarbu tāmēšanas darbus. 
3 Arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas 

projekta izstrāde. 
5 Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē sertificētais būvspeciālists sertifikātā norādītās 

darbības sfēras ietvaros var veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši 

tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minēto specialitāšu būvspeciālists var vadīt atbilstošo būvju veidu būvdarbu 

tāmēšanas darbus. 
6 Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu 

aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas 

apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli. 
7 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). 
8 Gāzes un naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar). 
11 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, 

lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tai skaitā visu lielumu stacionārās un 

pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, 

saldēšanas kameras, noliktavas un saldētavas). 
12 Ēku būvdarbu vadīšanas darbības sfērā ietilpst visu būvdarbu vadīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, 

tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu vadīšana, kā arī žogu, mūru un 

atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu vadīšana, ja atsevišķu būvdarbu vadīšanai netiek piesaistīti 

būvspeciālisti citās darbības sfērās. 
13 Ēku būvuzraudzības darbības sfērā ietilpst arī visu veidu būvdarbu uzraudzīšana pirmās grupas ēkās un otrās 

grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu uzraudzīšana, kā 

arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu uzraudzīšana, ja atsevišķu būvdarbu būvuzraudzībai 

netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. 

 

Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras  

 

5. Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai: 
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5.1. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu šā nolikuma 4.punktā 

norādītajās būvniecības sfērās, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības 

specialitātē, ja tās: 

5.1.1. izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām; 

5.1.2. no 01.01.2019. praktiskā darba pieredzes ilgums ir ne mazāk kā divus gadi pēdējo 

septiņu gadu laikā, būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījis kompetences pārbaudes 

iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu, 

5.1.3. nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts šā 

nolikuma 3.pielikumā, vai tai ir noņemta, vai dzēsta sodāmība; 

5.1.4.  iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukts pie kriminālatbildības par noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts šā nolikuma 3.pielikumā. 

5.2. Kompetences pārbaudes iestāde atzīst ārvalstīs iegūto izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju būvniecības reglamentētajās profesijās, jomās un piešķir tiesības īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanai normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 

noteiktajā kārtībā, pieņemot atbilstošu lēmumu. 

5.3. Ja persona pildījusi būvvaldes vadītāja, būvinspektora vai būvinspektora palīga amata 

pienākumus, to iekļauj praktiskā darba pieredzē atbilstoši minimālai praktiskās darba 

pieredzes programmai būvspeciālista sertifikāta saņemšanai būvuzraudzības specialitātē, 

kā arī būvspeciālista patstāvīgajā praksē būvdarbu vadīšanas specialitātē vai 

būvuzraudzības specialitātē. 

5.4. Būvspeciālists ir tiesīgs pieprasīt sertifikāciju vairākās jomās un sfērās. 

6. Kompetences novērtēšanas kārtība. 

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 parakstītu uz e-pasta adrese: sertifikacija@lsgutis.lv, ja 

elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 

dokumentu noformēšanu, vai BIS aizpilda: 

6.1.1. iesniegumu (2.pielikums); 

6.1.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS); 

6.1.3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā un darbības sfērā, kuru 

izpildē persona piedalījusies (4.pielikums), un minētai informācijai jābūt ievadītai 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);  

6.1.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildus dokumentus: 

- par kursu beigšanu darba aizsardzībā, kravu drošā pārvietošanā, elektrodrošībā 

visu sfēru būvdarbu vadītājiem; 

- gāzes apgādes sistēmas visu sfēru būvspeciālistiem papildus jābūt gāzes apgādes 

sistēmu profesionālās kvalifikācijas apliecība; 

- saldēšanas sistēmu būvdarbu vadītājam papildus jābūt sertifikātam par tādu 

stacionāru aukstumiekārtu uzstādīšanu, kurās ir ozona slāni noārdošas vielas vai 

fluorētās siltumnīcefekta gāzes (MK 12.07. 2011. noteikumi Nr.563 “Noteikumi 

par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni 

noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”). 

   Pretendentiem uz projektēšanas jomu uz eksāmenu izvērtēšanai papildu jāiesniedz 

atbilstošs būvspeciālista vadībā izstrādāts viens būvprojekts, par kuru ir veikta atzīme 
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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.  

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 (2.pielikums); 

6.2.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS); 

6.2.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists 

piedalījies (4.pielikums), un minētā informācija jāievada Būvniecības informācijas 

sistēmā; 

6.3. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālistu sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista 

sertifikāta saņemšanu, persona kompetences pārbaudes iestādē iesniedz: 

6.3.1. iesniegumu (2.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: 

6.4.1.1. praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu un 

kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu, ja 

minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 

(5.pielikums); 

6.4.1.2. rakstisku eksāmenu specialitātē; 

6.4.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu pārbaudījumu 

attiecīgā sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā. 

6.5. Kompetences novērtēšana būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai ietver: 

6.5.1. obligātās kompetences novērtēšanu - praktiskā darba pieredzes izvērtēšanu un 

kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu; 

6.5.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu pārbaudījumu 

attiecīgajā darbības sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā. 

6.6. Dokumentus no pretendentiem pieņem un izskata LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks vai 

vadītājs, reģistrē biroja administrators. 

7. Kompetences novērtēšanu nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu 

komisija. Tās sastāvā iekļauj 2 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 
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sagatavo kā bezpersonisku darbu ar konfidenciālu numuru uz LSGŪTIS BS SC veidlapām 

un iesniedz LSGŪTIS 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 šā nolikuma 

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 šajā nolikumā minētajām prasībām 

būvspeciālista sertifikāta saņemšanai. 

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:  

10.1. personu apliecinošu dokumentu un kompetences pārbaudes iestāde pārliecinās par 

personas identitāti, 

10.2. izglītības dokumentu (oriģinālu), kas apliecina iegūto kvalifikāciju. 

 

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.  

12. 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. 

13. 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 
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pārstāvis VUGD pārstāvis ir tiesīgs veikt kandidāta kompetences pārbaudi kandidāta 

atbilstību vai neatbilstību viņa izvēlētajai sertificēšanas jomai ugunsdrošībā šādās 

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. 

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

atbilstošu apgaismojumu, temperatūru, drošību u.tml. 

15. Eksaminācijas komisija iepazīstina pretendentus ar Rakstveida eksaminācijas procesu: 

- informāciju par darba izpildes kārtību, 

- tēmu izvēle, 

- darba izpilde, 

- darba nodošana eksaminatoram, 

- darba novērtēšana. 

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

17. 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 un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā jāietver vismaz 1 eksāmena biļete ar 7 

jautājumiem. 

18. Darba izpildes laiks tiek noteikts līdz 2 h būvspeciālistu eksaminēšanā. 

19. Pretendentam eksaminācijas procesā atļauts lietot LSGŪTIS BS SC datoru, būvnormatīvus, 

standartus u.c. normatīvos dokumentus; nav pieļaujama eksāmena laikā neatļautu 

palīglīdzekļu pielietošana, traucēt citus pretendentus vai nestrādāt patstāvīgi. 

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

eksāmena komisijas administrators, pret parakstu, eksaminācijas rezultātus  nodod pārbaudei 

LSGŪTIS BS SC vadītāja izvēlētam ekspertam. 

21. Pretendenta eksaminācijas rezultātus pārbauda, LSGŪTIS 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. 

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

protokola attiecīgā sadaļā. 

23. Darba vērtējumam LSGŪTIS BS SC Latvijā noteiktā atzīmju sistēmu, izmantojot 10 ballu 

vērtēšanas skalu: 
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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) 

 

24. 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.  

25. Virskomisijas ekspertiem jāievēro konfidencialitāte un nepieļaut interešu konfliktus. 

26. 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. 

27. Pretendents eksāmenu ir nokārtojis, ja atzīmes vērtējums ir no  4 (četri) līdz 10 

(desmit). Eksaminācijas rezultātus paziņo pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā 

kārtībā.  

 

Atkārtota eksāmena kārtošana 

28. 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. 

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

lēmumu par personas kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam Paziņošanas 

likumā noteiktajā kārtībā. 

30. Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz būvspeciālistu eksāmenu ne agrāk kā sešus mēnešus 

pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību. 

31. LSGŪTIS BS SC šī nolikuma 28., 29., 30.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. 

32. 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. 

33. Lēmumā ietverama šāda informācija: 

33.1. kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums; 

33.2. lēmuma pieņemšanas datums un numurs; 
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33.3. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

33.4. piemēroto tiesību normu uzskaitījums; 

33.5. sertificēšanas joma un sfēra; 

33.6. būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas numurs Būvniecības informācijas sistēmas 

Būvspeciālistu reģistrā; 

33.7. būvspeciālista darbības sfēras reģistrācijas numurs;  

33.8. norāde, ka aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru 

elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv; 

34. Pēc būvspeciālista rakstiska pieprasījuma saņemšanas kompetences pārbaudes iestāde tam 

izsniedz sertifikātu papīra dokumenta formā, ko paraksta un ar zīmogu apliecina 

kompetences pārbaudes iestādes amatpersona. 

35. Ja pretendents nav nokārtojis pārbaudi, vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz to, 

kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu: 

35.1. par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi un 

informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot tā norises vietu un 

laiku.  

35.2. ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis minēto pārbaudi vai, nepaziņojot objektīvu 

neierašanās iemeslu, nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu 

par personas kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā 

noteiktajā kārtībā; 

35.2.1. personai ir tiesības pretendēt uz kompetences pārbaudi ne agrāk kā sešus mēnešus 

pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību. 

36. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai 

būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanu piecu darba dienu laikā pēc rakstiskā 

eksāmena specialitātē vai dokumentu izvērtēšanas. 

37. Būvspeciālistu sertifikātu reģistrācija un reģistra datu ievadīšana notiek šādā kārtībā: 

37.1. Reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. Būvniecības valsts kontroles 

birojs 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. 

37.2. Lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības papildināšanu: 

37.2.1. tiek sagatavots Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā; 

37.2.2. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

37.3. Reģistrā iekļaujama šāda informācija: 

37.3.1. iesniegumā būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru papildināšanai 

un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija, pievienojot attiecīgo 

iesniegumu un  tam pievienotos dokumentus; 

37.3.2. attiecīga norāde, ja izglītība un profesionālā kvalifikācija atzīta šā nolikuma 

5.punktā minētājā kārtībā; 

37.3.3. darbu saraksts, kuru izpildē būvspeciālists piedalījies; 

37.3.4. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas datums un numurs; 

http://www.bis.gov.lv/
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37.3.5. sertificēšanas joma un specialitāte; 

37.3.6. darbības sfēras numurs, nosaukums un pievienošanas datums; 

37.3.7. informācija par kompetences pārbaudes iestādes pieņemtajiem lēmumiem un ar 

tiem saistītajiem dokumentiem attiecībā uz būvspeciālistu; 

37.3.8. būvspeciālista profesionālās pilnveides informācija; 

37.3.9. būvspeciālista pakalpojumu sniegšanas teritorija, 

37.3.10. informatīva norāde, ja persona ir īslaicīgo pakalpojumu sniedzējs, 

37.3.11. īslaicīgo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas termiņš. 

37.3.12. brīdinājuma izteikšanas, būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras 

apturēšanas vai anulēšanas pamatojums; 

37.3.13. datums, kurā izteikts brīdinājums, apturēta vai anulēta būvspeciālista sertifikāta 

vai tā sfēras darbība; 

37.3.14. datums, līdz kuram apturēta būvspeciālista sertifikāta vai tā sfēras darbība (ja 

piemērojams); 

37.3.15. būvspeciālista kontaktinformācija; 

37.3.16. būvspeciālista profesionālās pilnveides informācija; 

37.3.17. informācija par būvspeciālista izglītību; 

37.3.18. informatīva norāde par būvspeciālista praktisko pieredzi darbības sfērā; 

37.3.19. informācija par darba līgumu ar būvniecības kontroles institūcijām, ja 

būvspeciālists pilda būvinspektora, būvinspektora palīga vai arhitekta 

pienākumus; 

38. Piecu 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: 

38.1. kompetences pārbaudes iestādes konstatēto patstāvīgās prakses pārkāpumu un pieņemto 

lēmumu, lēmuma datumu un numuru, pievienojot attiecīgo dokumentu; 

38.2. darbības apturēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot 

attiecīgo dokumentu; 

38.3. darbības atjaunošanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot 

attiecīgo dokumentu; 

38.4. anulēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot attiecīgo 

dokumentu. 

39. Būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā:  

39.1. aktualizē savu kontaktinformāciju; 

39.2. aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu 

dokumentu; 

39.3. pēc patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā 

gada 1.aprīlim: 

39.3.1. ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās 

pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem 

pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta 
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izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu 

un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski; 

39.3.2. ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, ja 

minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā; 

39.3.3. norādīt savu pakalpojuma sniegšanas vietu. 

40. Būvspeciālista kontaktinformācija, darbu saraksts, kuru izpildē piedalījies, informācija par 

būvspeciālista izglītību un profesionālo pilnveidi ir publiski pieejama, ja saņemta personas 

piekrišana. 

41. Patstāvīgās prakses uzraudzība notiek šādā kārtībā: 

41.1. Kompetences pārbaudes iestāde ir tiesīga pieprasīt no personas, kuras patstāvīgo 

praksi tā uzrauga, ievērot kompetences pārbaudes iestādes apstiprināto Profesionālās 

ētikas kodeksu. 

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

gados pārbauda: 

1) būvspeciālista patstāvīgo praksi (6.pielikums); 

2) būvspeciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās 

pilnveides programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem 

sertifikātā norādītajā jomā (7.pielikums); 

3) sūdzībās un iesniegumos norādītos, kā arī citos veidos iestādes rīcībā nonākušos 

faktus par iespējamiem būvspeciālista pārkāpumiem. 

41.3. Informācijas pārbaudi veic no BIS reģistrā atlasītiem datiem, reģistrā ievadot 

pārbaudes veikšanas datumu. Datu atlase nodrošina, ka piecu gadu periodā tiek 

pārbaudīts ikviens būvspeciālists. 

41.4. LSGŪTIS BS SC Ekonomikas ministrijas vai Būvniecības valsts kontroles biroja 

uzdevumā var veikt atlasītās informācijas pārbaudi par būvspeciālista patstāvīgo 

praksi un profesionālo pilnveidi. 

41.5. Būvspeciālista BIS reģistrā ievadītās informācijas pārbaudi atbilstībai Ministru 

kabineta noteikumu prasībām, kā arī informāciju par būvspeciālista pārkāpumiem un 

gada uzraudzības maksas esamību veic BS SC vadītāja vietnieka norīkots eksperts. 

41.6. Ja BIS Būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav izpildījis šā 

nolikuma 39.punktā minēto pienākumu vai ir iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu 

informāciju, LSGŪTIS BS SC pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai 

precizēt informāciju. 

41.7.  Ja būvspeciālists informāciju 30 dienu laikā nav ievadījis BIS, eksperts par to informē 

LSGŪTIS BS SC vadītāju, kurš pieņem lēmumu par attiecīgā būvspeciālista 

būvprakses sertifikāta darbības apturēšanu. Informāciju par to LSGŪTIS BS SC 

ievada BIS. 

41.8. Būvspeciālistam kompetences apliecināšanai jāiegūst noteikts kvalifikācijas punktu 

skaits. Kvalifikācijas punkti tiek aprēķināti, vērtējot būvspeciālista darbību par 

iepriekšējiem 5 gadiem. Kvalifikācijas punkti tiek noteikti atbilstoši šādiem 

kritērijiem: 

a) būvprakses specialitātē, ja: būvprakse ir viens gads - 10 punkti 

b) tas pats, ja būvprakse ir divi gadi un vairāk -  20 punkti 
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profesionālās pilnveides tēmas un apjomi:  

f) kvalifikācijas celšanas vienas dienas kursi (6 akadēmiskās stundas) 

par Būvniecības likumu-  

5 punkti 

g) tas pats, par Vispārīgiem būvnoteikumiem-    5 punkti 

h) tas pats, par Speciālajiem noteikumiem ( vienā būvniecības jomā)- 5 punkti 

i) tas pats, par būvspeciālistu sertifikācijas un uzraudzības 

noteikumiem- 

 

5 punkti 

j) tas pats, par būvspeciālistu civiltiesisko apdrošināšanu-    5 punkti 

k) tas pats, par ugunsdrošības noteikumiem-    5 punkti 

l) tas pats, par darba aizsardzības noteikumiem-    5 punkti 

m) tas pats, par Latvijas Būvnormatīviem (katram atsevišķi)-    5 punkti 

n) jauno speciālistu stažēšanās programmas vadīšana 1 gadu-  10 punkti 

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) diplomprojektu recenzija būvniecībā (par diplomandu)-  2,5 punkti 

š) darbs diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā (par komisiju)-  2,5 punkti 

t) kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju mācību 

iestādēs vai firmās, ne mazāk, kā 2 nedēļas-  

10 punkti 

u) pedagoga prakse Rīgas Tehniskā universitātē, Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Tehniskā koledžā vai Rīgas 

Celtniecības koledžā (viens priekšmets) -  

 

 

20 punkti 

v) papildus augstākās izglītības iegūšana ar būvniecības specialitātē-  30 punkti 

z) lektora prakse par būvniecības jautājumiem (par katru tēmu)-   5 punkti 

ž) zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību (viena tēma)-  10 punkti 

 

Būvspeciālists var izvēlēties padziļināto profesionālo pilnveidi, atbilstoši būvspeciālista 

darba specializācijai.  

 

41.9. Kompetences atbilstība bez papildprasībām tiek atzīta sertifikātā norādītajā jomā, ja ir 

izpildīti šādi nosacījumi: 

a) pretendents nav nokavējis ikgadējo informācijas ievadīšanu BIS termiņu Ministru 

kabineta noteikumos noteiktās informācijas apjomā; 

b) pretendents pēdējā 5 gadu periodā ir savācis vismaz 80 - 100 kvalifikācijas punktus, kas 

norādīti šajā nolikumā un tai skaitā pretendents 5 gadu periodā ir paaugstinājis savu 

profesionālo kompetenci ne mazāk kā 60 kvalifikācijas punktu apjomā; 

c) par pretendentu atskaites periodā nav bijušas pamatotas sūdzības, kā arī BS SC 

Profesionālā ētikas kodeksa pārkāpumi; 

d) ievadījis LSGŪTIS BS SC noteiktos papildu dokumentus par mācību programmu apguvi: 

- Darba aizsardzībā - ne mazāk kā 40 stundas, 

- Elektrodrošībā - ne zemāka par “B” elektrodrošības grupu (ar derīguma termiņu); 

- Kravu drošā pārvietošanā (ar derīguma termiņu). 

41.10. Ja būvspeciālists piecu gadu periodā nav sniedzis šā nolikuma 41.8.punktā minēto 

informāciju noteiktajā apjomā, LSGŪTIS BS SC var pieņemt lēmumu par pienākuma 

noteikšanu būvspeciālistam LSGŪTIS BS SC noteiktā termiņā nokārtot rakstisku 

eksāmenu par kompetences paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām 

atbilstoši sertificēšanas jomai, specialitātei un sfērai, lēmumā norādot pārbaudes 

norises vietu un laiku; 
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41.11. LSGŪTIS BS SC var pieņemt lēmumu par kompetences pārbaudi būvspeciālistam, ja: 

a) būvspeciālists divus gadus piecu gadu periodā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā 

apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā; 

b) būvspeciālists 5 gadu periodā nav sniedzis informāciju BIS par noteiktā apjoma 

kompetences paaugstināšanu; 

c) atkārtoti 2 gadu laikā izteikts brīdinājums par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai 

profesionālās ētikas pārkāpumiem; 

d) būvspeciālists to ierosina pats. 

41.12. Nesekmīgas zināšanu pārbaudes gadījumā pretendents ir tiesīgs veikt atkārtotu 

zināšanu pārbaudi pēc viena mēneša. Ja arī tad eksāmens nav nokārtots, atkārtota 

iespēja ir tikai pēc 6 mēnešiem, nomaksājot LSGŪTIS BS SC noteikto būvspeciālistu 

uzraudzības (sertifikācijas) maksu. 

41.13. Eksperts pārbaudes rezultātus iesniedz komisijai, kura to izvērtē un, atkarībā no 

atzinuma satura, var ierosināt LSGŪTIS BS SC vadītājam pieņemt šādu lēmumu: 

a) apstiprināt būvspeciālista kompetences atbilstību izdotajam būvprakses sertifikātam, 

ievadot par to informāciju BIS reģistrā, ja būvspeciālista darbība bijusi atbilstoša Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajām prasībām; 

b) izdarīt atzīmi BIS reģistrā par informācijas ievadīšanas kavējumu, ja būvspeciālists to 

veicis tikai pēc eksperta atgādinājuma; 

c) Ministru kabineta noteikumu paredzētajos gadījumos noteikt būvspeciālistam pienākumu 

veikt profesionālās pilnveides pārbaudes 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. 

41.14. 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: 

a) par brīdinājuma izteikšanu; 

b) par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku;  

c) par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu; 

d) noteikt būvspeciālistam pienākumu kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā 

kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai. 

Minētos lēmumus triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj Būvspeciālistu reģistrā. 

41.15. Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot sūdzību vai kompetences pārbaudes 

iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības vai 

profesionālās ētikas pārkāpumiem, pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu: 

41.15.1. par pārkāpumu, kas saistīts ar kompetences pārbaudes iestādes apstiprinātā 

profesionālās ētikas kodeksa neievērošanu; 

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

neatbilstošu rīcību; 

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

būvspeciālistam noteikto pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai 
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standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku 

apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi. 

Informācija par LSGŪTIS BS SC pieņemto lēmumu par brīdinājuma izteikšanu 

būvspeciālistam ir publiski pieejama BIS reģistrā divus gadus no minētā lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. 

42.  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. 

43. Būvspeciālistam ir pienākums: 

43.1. katru kalendāro 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; 

43.2. 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; 

43.3. patstāvīgi praktizēt būvprakses sertifikāta pielikumā norādītajās darbības sfērās: 

43.3.1. praktiskā darba pieredzes ilgums ir ne mazāk kā divus gadi pēdējo piecu gadu 

laikā, būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījis kompetences pārbaudes iestādes 

noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu, 

43.4. būvspeciālistu reģistrā uzturēt aktuālu savu kontaktinformāciju; 

43.5. būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par izglītību, kas apliecina profesionālo 

kvalifikāciju, un elektroniski pievienot izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja 

minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā; 

43.6. līdz kārtējā gada 1.aprīlim būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par iepriekšējā 

kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem 

kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta 

izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību 

programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu 

elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā; 

43.7. līdz kārtējā gada 1.aprīlim būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par iepriekšējā 

kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības 

lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno 

lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), 

būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), 

būves grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski 

pievieno šo darbu apliecinošus dokumentus, ja minētā informācija nav pieejama 

būvspeciālistu reģistrā; 

43.8. līdz kārtējā gada 1.aprīlim samaksāt būvprakses uzraudzības gada maksu; 

43.9. nokārtot noteiktās kompetences pārbaudes. 

44. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā 

norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja: 
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44.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras apturēšanu; 

44.2. 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; 

44.3. būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides 

pārbaudi; 

44.4. būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis atkārtotas kompetences 

novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi; 

44.5. būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav izpildījis šā 

nolikuma 44.2.apakšpunktā minēto pienākumu; 

44.6. ja tās rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie 

kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības 

jomā saskaņā ar šā nolikuma 3. pielikumu; 

44.7. no trim mēnešiem līdz 10 gadiem, ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē kādu no 

šādiem profesionālās darbības pārkāpumiem: 

44.7.1. būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas; 

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

izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists; 

44.7.3. būvspeciālistam nākamo divu gadu laikā pēc šā nolikuma 41.13c apakšpunktā 

minētās pārbaudes sekmīgas nokārtošanas piemērots vismaz viens brīdinājums; 

45. Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta darbības 

atjaunošanu, ja: 

45.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības atjaunošanu, ja 

būvspeciālista sertifikāta darbība apturēta, pamatojoties uz šā nolikuma 

44.1.apakšpunktu; 

45.2. būvspeciālists ir samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu un  ievadījis 

Būvniecības informācijas sistēmā par iepriekšējā kalendārā gadā veikto patstāvīgo 

praksi un profesionālās pilnveides, kompetenci paaugstinošos pasākumus; 

45.3. būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis noteikto kompetences pārbaudi; 

45.4. būvspeciālists ir iesniedzis informāciju sūdzības izskatīšanai nepieciešamajā apjomā un 

sūdzības izskatīšanas procesā nav konstatēti tādi profesionālās darbības pārkāpumi, ar 

kuriem saskaņā būvspeciālista sertifikāta darbība jāaptur vai jāanulē; 

45.5. sertifikāts vai darbības sfēra apturēta saskaņā ar šā nolikuma 44.6.apakšpunktu un 

saistībā ar šo faktu stājies spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu vai 

lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. 

46. Kompetences pārbaudes iestāde lemj par piešķirtā būvspeciālista sertifikāta anulēšanu vai 

piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja: 

46.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai darbības sfēras anulēšanu; 

46.2. būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu lēmuma 

pieņemšanai par sertifikātu vai darbības sfēras piešķiršanu; 

46.3. spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru 

būvspeciālists ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā saskaņā ar šā 

nolikuma 3. pielikumu. 
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47. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šā nolikuma 46.1., 46.2., 

46.3.apakšpunktiem, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu 

noteiktajā kārtībā ne agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma 

paziņošanas dienas. 

48. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts pēc lēmuma, kurā konstatēti būvspeciālista 

patstāvīgās prakses pārkāpumu, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai 

videi, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus 

gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas. 

49. Sertifikātu pretendentu, būvspeciālistu iesniegumi un sūdzības tiek reģistrētas, tās izskata 

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks vai vadītājs, nosakot dokumenta izskatīšanas kārtību. 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. Process rīcībai ar sūdzībām pakļaujas 

konfidencialitātes prasībām, tās attiecas uz sūdzību iesniedzēju un sūdzības priekšmetu. 

50. Kompetences pārbaudes iestādes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā, 

iesniedzot iesniegumu LSGŪTIS BS SC, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77.panta 

pirmajai daļai. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

51. Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs, maksāšanas un saņemto līdzekļu izmantošanas 

kārtība: 

51.1. sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs sastāv no: 

51.1.1. maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150 euro 

apmērā; 

51.1.2. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas un maksas par papildu sertificēšanas 

pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets; 

51.2. gada maksas 30 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu. 

52. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu saņemšanas. 

53. Pēc sertificēšanas pakalpojumiem saņemtos līdzekļus kompetences pārbaudes iestāde 

izmanto kompetences novērtēšanas procesa un būvspeciālistu patstāvīgās prakses 

uzraudzības nodrošināšanai. 

54. Spēku zaudē LSGŪTIS BS SC 2020.gada 28.aprīļa Padomes un Shēmu komitejas sēdē 

(prot.Nr.5-2/1) apstiprinātais “Nolikums par būvniecības speciālistu kompetences 

novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību siltuma, saldēšanas, gāzes un ūdens 

tehnoloģijas nozarēs”. 

 

 

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu 

sertificēšanas centra vadītājs    (paraksts)    D.Ģēģers 
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LSGŪTIS BS SC Būvspeciālistu sertifikācijas procedūru karte 
 

      

 Informācija par sertifikācijas iestādi 

(mājas lapa, brošūras, raksti, 

reklāmas) 

  Nolikums par būvniecības 

speciālistu kompetences 

novērtēšanu un patstāvīgās 

prakses uzraudzību  

 

      
 Pretendenta iesniegums  

sertifikācijas iestādei vai BIS 
  Izglītības dokumenti, 

ziņas par būvpraksi, 

papildapmācība u.c. 

 

      
 Pretendenta dokumentu izvērtējums   

Lēmums par uzaicināšanu vai 

atteikumu  uzaicināt pretendentu uz 

kompetences pārbaudi 

  Atbilstība  

būvprakses apliecinājumi 

papildapmācība 

 

   
   

    Konsultācijas par dokumentu 

noformēšanu 
 

 Pretendenta uzaicināšana uz 

kompetences pārbaudi 
    

      

     

Maksa par sertifikāciju 

 

 

      
 Kompetences pārbaude : 

• Komisijas izveidošana 

rakstiskam eksāmenam 

• Eksperta nozīmēšana rakstiskā 

eksāmenu darbu izskatīšanai un 

vērtēšanai 

   

Atteikums 

 

 

     

      

    Virskomisija 

Kompetences pārbaudes 

rezultātu izskatīšana 

 

      

 Lēmuma pieņemšana par sertifikāta 

piešķiršanu vai atteikumu, 

noformēšana un ievadīšana BIS 

reģistrā 

    

      
  

Paziņošana pretendentam 
   

Paziņošanas likums 

 

 

      

      

  

Sertificētā būvspeciālista patstāvīgās 

prakses uzraudzība 

  sūdzības 

kompetences pārbaudes 

apturēšana 

anulēšana 
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1. pielikums 
Ministru kabineta 

2018. gada 20. marta 
noteikumiem Nr. 169 

Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras 

Nr. p. k. Joma, specialitāte Darbības sfēra 

1. Arhitekta prakse1, 2, 3   

2. Būvprakse   

2.1. Inženierizpēte4   

2.2. Projektēšana3, 5   

2.2.1.   ēku konstrukciju projektēšana1, 2 

2.2.2.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot 
ugunsdzēsības sistēmas 

2.2.3.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
projektēšana6 

2.2.4.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana7 

2.2.5   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana8 

2.2.6.   elektroietaišu projektēšana9 

2.2.7.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana10 

2.2.8.   meliorācijas sistēmu projektēšana 

2.2.9.   hidrotehnisko būvju projektēšana 

2.2.10.   dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana 

2.2.11.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana 

2.2.12.   dzelzceļa kontakttīklu projektēšana 

2.2.13.   ceļu projektēšana 

2.2.14.   tiltu projektēšana 

2.2.15.   saldēšanas sistēmu projektēšana11 

2.2.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana6 

2.3. Būvdarbu vadīšana5   

2.3.1.   ēku būvdarbu vadīšana1, 12 

2.3.2.   restaurācijas būvdarbu vadīšana 

2.3.3.   ceļu būvdarbu vadīšana 

2.3.4.   tiltu būvdarbu vadīšana 

2.3.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, 
ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

2.3.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu vadīšana6 

2.3.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana7 

2.3.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana8 

2.3.9.   elektroietaišu izbūves darbu vadīšana9 

2.3.10.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana10 

2.3.11.   meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana 

2.3.12.   hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana 

2.3.13.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana 



19 
 

2.3.14.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana 

2.3.15.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana 

2.3.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana11 

2.3.17.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana 

2.4. Būvuzraudzība5   

2.4.1.   ēku būvdarbu būvuzraudzība1, 13 

2.4.2.   restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.3.   ceļu būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.4.   tiltu būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, 
ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

2.4.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu būvuzraudzība6 

2.4.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu 
būvuzraudzība7 

2.4.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu 
būvuzraudzība8 

2.4.9.   elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība9 

2.4.10.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība6, 10 

2.4.11.   meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.12.   hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.13.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.14.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.15.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība 

2.4.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība11 

2.4.17.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība 

2.5. Būvekspertīze   

2.5.1.   būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze14, 15 

2.5.2.   ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze15, 16 

2.5.3.   ceļu būvprojektu ekspertīze16 

2.5.4.   tiltu būvprojektu ekspertīze16 

2.5.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze16, 
ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

2.5.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
būvprojektu ekspertīze6, 16 

2.5.7   saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze11, 16 

2.5.8.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu 
ekspertīze7, 16 

2.5.9.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu 
ekspertīze8, 16 

2.5.10.   meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze16 

2.5.11.   hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze16 

2.5.12.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze16 

2.5.13.   elektroietaišu būvprojektu ekspertīze9, 16 
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2.5.14.   dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze16, 17 

2.5.15.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze10, 16 

2.5.16.   ēku ekspertīze 

2.5.17.   ceļu ekspertīze 

2.5.18.   tiltu ekspertīze 

2.5.19.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze 

2.5.20.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 
ekspertīze6 

2.5.21.   saldēšanas sistēmu ekspertīze11 

2.5.22.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze7 

2.5.23.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu ekspertīze8 

2.5.24.   meliorācijas sistēmu ekspertīze 

2.5.25.   hidrotehnisko būvju ekspertīze 

2.5.26.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze 

2.5.27.   elektroietaišu ekspertīze9 

2.5.28.   dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze18 

2.5.29.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze10 

 
Piezīmes. 
1 Arhitekta prakses būvspeciālists, ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības 

darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var veikt arī visas ēkas tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās 

apsekošanas uzdevumam, ja atsevišķu ēkas daļu tehniskajai apsekošanai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem 

piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. Minētajās specialitātēs un darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var arī 

vadīt visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus. 
2 Atsevišķas inženierbūves var projektēt arhitekta prakses būvspeciālists un ēku konstrukciju projektēšanā 

sertificētais būvspeciālists, ja to projektēšanai nav noteiktas atsevišķas darbības sfēras. Ēku konstrukciju 

projektēšanā sertificētais būvspeciālists var veikt atsevišķo inženierbūvju tehnisko apsekošanu, kā arī šādu būvju 

būvdarbu tāmēšanas darbus. 
3 Arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas 

projekta izstrāde. 
4 Ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība. 
5 Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē sertificētais būvspeciālists sertifikātā norādītās 

darbības sfēras ietvaros var veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši 

tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minēto specialitāšu būvspeciālists var vadīt atbilstošo būvju veidu būvdarbu 

tāmēšanas darbus. 
6 Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu 

aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas 

apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli. 
7 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). 
8 Gāzes un naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar). 
9 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 ietilpst 

automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšana, izbūves darbu 

vadīšana, būvuzraudzība un ekspertīze. 
10 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. 
11 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, 

lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tai skaitā visu lielumu stacionārās un 

pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, 

saldēšanas kameras, noliktavas un saldētavas). 
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12 Ēku būvdarbu vadīšanas darbības sfērā ietilpst visu būvdarbu vadīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, 

tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu vadīšana, kā arī žogu, mūru un 

atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu vadīšana, ja atsevišķu būvdarbu vadīšanai netiek piesaistīti 

būvspeciālisti citās darbības sfērās. 
13 Ēku būvuzraudzības darbības sfērā ietilpst arī visu veidu būvdarbu uzraudzīšana pirmās grupas ēkās un otrās 

grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu uzraudzīšana, kā 

arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu uzraudzīšana, ja atsevišķu būvdarbu būvuzraudzībai 

netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās. 
14 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos var veikt arī atsevišķu inženierbūvju būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības 

risinājumu ekspertīzi. 
15 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā 

arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi. 
16 Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi. 
17 Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīzi. 
18 Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu ekspertīzi. 
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2.pielikums 

Ministru kabineta 

2018.gada 20.marta 

noteikumiem Nr.169 

Iesniegums 

būvspeciālista sertifikāta saņemšanai 

būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru pievienošanai 

  

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 

6. Sertificēšanas joma, specialitāte, darbības sfēra 

  

7. Pievienoto dokumentu saraksts (būvspeciālista – prakses vadītāja – apliecinājums par minimālās 

praktiskā darba pieredzes programmas izpildi un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie 

dokumenti) 

 
Izglītības informāciju un to darbu sarakstu, kuru izpildē sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un 
darbības sfērā persona piedalījusies, vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu 
patstāvīgo praksi ievada Būvniecības informācijas sistēmā. 

      

(datums)   (paraksts) 

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

  

https://likumi.lv/wwwraksti/2018/068/BILDES/N_169_P2.DOCX


 

3. pielikums 

Ministru kabineta 

2018.gada 20.marta 

noteikumiem Nr.169 

Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas saistībā ar būvspeciālista sertifikāta 

iegūšanu un būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību 

Nr. 

p. k. 
Tiesību norma 

Krimināllikums 

1. 44. pants. Tiesību ierobežošana 

2. 99. panta otrā daļa. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana 

3. 102. pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana 

4. 103. pants. Atmosfēras gaisa piesārņošana 

5. 106. pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu 

6. 186. pants. Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības 

7. 187. pants. Elektrotīkla, publiskā elektronisko sakaru tīkla, siltumtīkla, gāzes, 

naftas un naftas produktu vada tīša iznīcināšana un bojāšana 

8. 188. pants. Gāzes un naftas vadu iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības 

9. 195.1 pants. Ziņu nesniegšana un nepatiesu ziņu sniegšana par līdzekļu 

piederību un patieso labuma guvēju 

10. 196. pants. Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana 

11. 197. pants. Nolaidība 

12. 198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana 

13. 199. pants. Komerciālā uzpirkšana 

14. 202. pants. Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana 

15. 203. pants. Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana 

16. 229. pants. Nelikumīgas darbības ar valsts aizsardzībā esošu kultūras 

pieminekli 

17. 238. panta otrā daļa. Ražošanas drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu 

pārkāpšana 

18. 239. pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana 

19. 240. pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana 

20. 275. pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, 

zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana 

21. 317. pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 

22. 318. pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 

23. 319. pants. Valsts amatpersonas bezdarbība 

24. 320. pants. Kukuļņemšana 

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p198
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p317
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p318
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p319
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p320
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25. 321. pants. Kukuļa piesavināšanās 

26. 322. pants. Starpniecība kukuļošanā 

27. 323. pants. Kukuļdošana 

28. 325. pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana 

29. 326. pants. Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos 

30. 326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi 

31. 326.2 pants. Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana 

32. 326.3 pants. Prettiesiska labumu došana 

33. 327. pants. Dienesta viltojums 

34. 328. pants. Nepatiess dienesta ziņojums 

35. 329. pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana 

36. 330. pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas 

  

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p321
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p322
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p323
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p325
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p326
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p327
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p328
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p329
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p330
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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 

(no 

dd.mm.gggg. 

– līdz 

dd.mm.gggg.) 

Darbības 

sfēra 

Līdzdalības 

pakāpe (amats, 

darba 

uzdevums) 

Par attiecīgo darbu 

izpildi atbildīgais 

būvspeciālists 

(vārds, uzvārds, 

sertifikāta Nr.) 

 
  

   
  

 
  

 

 
  

   
  

 
  

 

 
  

   
  

 
  

 

         

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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5.pielikums 

 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra 

 

BŪVSPECIĀLISTU MINIMĀLĀS PRAKTISKĀ DARBA  

PIEREDZES PROGRAMMA  
 

Būvspeciālistu minimālās praktiskā darba pieredzes programma 

 

Joma, specialitāte Darbības sfēra Minimālā darba pieredzes programma 

1 2 3 

1. Projektēšana 

 izglītība A2, 

minimālā praktiskā 

darba pieredze 2 gadi 

7 gados 

 

1.1. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas  sistēmu 

projektēšana, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas 

 

- ārējais ūdensvads un sistēmas, 

- iekšējais ūdensvads un sistēmas, 

- ārējās kanalizācija un sistēmas, 

- iekšējā kanalizācija un sistēmas, 

- ūdens sagatavošanas attīrīšanas iekārtas un 

sistēmas, 

- ugunsdzēsības prasības 
 

 1.2. Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas 

sistēmu projektēšana 

- ārējie siltumapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie siltumapgādes tīkli un sistēmas; 

- ventilācijas sistēmas, 

- gaisa sagatavošanas sistēmas, 

- kondicionēšanas sistēmas, 

- rekuperācija, 

- ugunsaizsardzība un dūmaizsardzība, 

- ēku energosertificēšana, 

- ugunsdzēsības prasības 
 

 1.3. Sadales un lietotāju 

gāzes apgādes sistēmu 

projektēšana 

 

- ārējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie gāzapgādes tīkli un sistēmas;  

- ārējo un iekšējie gāzapgādes tīklu          

regulēšanas stacijas un sistēmas 

 1.4. Pārvades gāzes un 

naftas apgādes sistēmu 

projektēšana 

 

- pārvades naftas vadi un sistēmas, 

- naftas regulēšanas stacijas un sistēmas, 

- pārvades gāzes vadi un sistēmas, 

- gāzes regulēšanas stacijas un sistemas 
 

 1.5. Saldēšanas sistēmu 

projektēšana 

 

- saldēšanas sistēmu elementi, 

- drošības prasības un drošības ierīces, 

- aukstuma aģenta noteikšana, tā 

klasifikācija, drošības prasības, 

- saldēšanas iekārtu izvietošana brīvā dabā, 

telpās, cilvēku aizņemtā telpā 
 

2. Būvdarbu 

vadīšana 

Izglītība A1, A2 

minimālā praktiskā 

darba 2 gadi;  7 gados 

 

2.1. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšana, 

ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas 

- ārējais ūdensvads un sistēmas, 

- iekšējais ūdensvads un sistēmas, 

- ārējās kanalizācija un sistēmas, 

- iekšējā kanalizācija un sistēmas, 

- ūdens sagatavošanas, attīrīšanas iekārtas un 

sistēmas, 

- ugunsdzēsības sistēmu ūdensapgāde, 

- ugunsdzēsības prasības 
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Joma, specialitāte Darbības sfēra Minimālā darba pieredzes programma 

1 2 3 

 2.2. Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšana: 

 

- ārējie siltumapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie siltumapgādes tīkli un sistēmas; 

- ventilācijas sistēmas, 

- gaisa sagatavošanas sistēmas, 

- kondicionēšanas sistēmas, 

- rekuperācija, 

- apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu  pārbaudes joma, 

- ugunsdzēsības prasības 

 

 2.3. Sadales un lietotāju 

gāzes apgādes sistēmu 

būvdarbu vadīšana 

- ārējie gāzes vadi un sistēmas, 

- iekšējie gāzes vadi un sistēmas, 

- ārējo un iekšējie gāzapgādes tīklu     

regulēšanas stacijas un sistēmas 
 

 2.4. Pārvades gāzes un naftas 

apgādes sistēmu 

būvdarbu vadīšana: 

- pārvades naftas vadi un 

sistēmas, 

- naftas regulēšanas stacijas 

un sistēmas, 

- pārvades gāzes vadi un 

sistēmas, 

- gāzes regulēšanas stacijas 

un sistēmas 

 

- pārvades naftas vadi un sistēmas, 

- naftas regulēšanas stacijas un sistēmas, 

- pārvades gāzes vadi un sistēmas, 

- gāzes regulēšanas stacijas un sistēmas. 

 2.5. Saldēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšana 

 

- saldēšanas sistēmu elementi, 

- drošības prasības un drošības ierīces, 

- aukstuma aģenta noteikšana,  tā 

klasifikācija, drošības prasības, 

- saldēšanas iekārtu izvietošana brīvā dabā, 

telpās, cilvēku aizņemtā telpā 
 

3. Būvuzraudzība 

Izglītība A1,A2 

minimālā praktiskā 

darba 2 gadi 7 gados; 

 

3.1. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība, 

ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas 

- ēku iekšējie ūdens apgādes un kanalizācijas 

tīkli un sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas, 

- ārējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli 

un sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas.  

- ūdens sagatavošanas un attīrīšanas 

sistēmas, 

- ugunsdzēsības prasības 
 

 3.2. Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība 

- ārējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- iekšējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- ventilācijas sistēmas, gaisa sagatavošanas 

sistēmas, kondicionēšanas sistēmas, 

rekuperācija, 

- apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu pārbaudes joma, 

- ugunsdzēsības prasības. 
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Joma, specialitāte Darbības sfēra Minimālā darba pieredzes programma 

1 2 3 

 3.3. Sadales un lietotāju 

gāzes apgādes sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība 

- ārējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- ārējo un iekšējie gāzapgādes tīklu 

regulēšanas stacijas un sistēmas 
 

 3.4. Pārvades gāzes un naftas 

apgādes sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadi un 

sistēmas, 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadu 

automātiskās regulēšanas stacijas un 

sistēmas 
 

 

 3.5. Saldēšanas sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība 

- saldēšanas sistēmu elementi, 

- drošības prasības un drošības ierīces, 

- aukstuma aģenta noteikšana, tā 

klasifikācija, drošības prasības, 

- saldēšanas iekārtu izvietošana brīvā dabā, 

telpās, cilvēku aizņemtā telpā 

 

4. Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu ar praktiskā darba pieredzes apjomu ne 

mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā un būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi 

kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu 

izvēlētajā jomā un darbības sfērā. 

5. Prakses apjoms būvspeciālistam jābūt vismaz divi gadi piecu gadu laikā būvspeciālista 

sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā. Būvspeciālistam var būt padziļināta 

profesionālā prakse, atbilstoši būvspeciālista darba specializācijai. 

Ja būvspeciālists nav praktizējis iepriekš noteiktajā apjomā, būvspeciālistam ir pienākums 

kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un 

zināšanu līmeņa novērtēšanai. 

 

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks, 

Kvalitātes vadītājs    (paraksts)    O.Tautietis 
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6.pielikums 

 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra 

 

BŪVSPECIĀLISTU PATSTĀVĪGĀS PRAKSES PĀRBAUDES APJOMS UN 

KĀRTĪBA 
(pamatojums: Būvniecības likuma 13.pants, 91.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.  

 

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. būvspeciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām profesionālās pilnveides 

programmām vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem sertifikātā norādītajā 

jomā; 

7.3. 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: 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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 Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtībā. 

 

 

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks, 

Kvalitātes vadītājs    (paraksts)    O.Tautietis 

 

  



33 
 

6.1.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   

 

10. Ieteikumi               1)____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 
                              2)____________________________________________________ 

 
Apliecinu, ka nav interešu konflikta ar  novērtējamo pretendentu. 

 

Komisijas priekšsēdētājs               ______________________________ 

Komisijas locekļi                          ______________________________ 

                              ______________________________ 
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7.pielikums 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra 

 

BŪVSPECIĀLISTIEM PROFESIONĀLĀ PILNVEIDĒ APGŪSTAMAIS  

MINIMĀLAIS APJOMS UN TĒMU SARAKSTS  
 

(ieskaitot ugunsdrošības prasības, ēkas pagaidu energosertificēšanas vai ēkas 

energosertificēšanas jomā un apkures sistēmu  

un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā) 

 

Joma, specialitāte Darbības sfēra Apgūstamās tēmas 

1 2 3 

1. Projektēšana 1.1. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmu 

projektēšana, 

ieskaitot 

ugunsdzēsības 

sistēmas 
 

- ēku iekšējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un 

sistēmas, 

ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,  

- ārējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un 

sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas.  

- ūdens sagatavošanas un attīrīšanas sistēmas, 

- ugunsdzēsības prasības. 

 1.2. Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas 

sistēmu 

projektēšana 

- ārējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- iekšējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- ventilācijas sistēmas, gaisa sagatavošanas sistēmas, 

kondicionēšanas sistēmas, rekuperācija, 

- par apgūtu profesionālo pilnveidi ēkas pagaidu 

energosertificēšanas vai ēkas energosertificēšanas 

jomā; 

- ugunsdzēsības prasības. 
 

 1.3. Sadales un lietotāju 

gāzes apgādes 

sistēmu 

projektēšana 

- ārējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie gāzapgādes tīkli un sistēmas;  

- ārējo un iekšējie gāzapgādes tīklu regulēšanas 

stacijas un sistēmas. 
 

 1.4. Pārvades gāzes un 

naftas apgādes 

sistēmu 

projektēšana 
 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadi un sistēmas, 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadu automātiskās 

regulēšanas stacijas un sistēmas. 

 1.5. Saldēšanas sistēmu 

projektēšana 

- saldēšanas sistēmu elementi, 

- drošības prasības un drošības ierīces, 

- aukstuma aģenta noteikšana,  tā klasifikācija, 

drošības prasības, 

- saldēšanas iekārtu izvietošana brīvā dabā, telpās, 

cilvēku aizņemtā telpā. 
 

2. Būvdarbu 

vadīšana 

2.1. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu 

vadīšana, ieskaitot 

ugunsdzēsības 

sistēmas 

- ēku iekšējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un 

sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

- ārējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un 

sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas.  

- ūdens sagatavošanas un attīrīšanas sistēmas, 

- ugunsdzēsības prasības. 
 

 2.2. Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas 

sistēmu būvdarbu 

vadīšana 

- ārējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- iekšējie siltumapgādes tīkli un sistēmas; 

- ventilācijas sistēmas, gaisa sagatavošanas sistēmas, 

kondicionēšanas sistēmas, rekuperācija, 

- par apgūtu profesionālo pilnveidi apkures sistēmu un 
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Joma, specialitāte Darbības sfēra Apgūstamās tēmas 

1 2 3 

gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā, 

- ugunsdzēsības prasības. 
 

 2.3. Sadales un lietotāju 

gāzes apgādes 

sistēmu būvdarbu 

vadīšana 

- ārējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- ārējo un iekšējie gāzapgādes tīklu regulēšanas 

stacijas un sistēmas. 
 

 

 2.4. Pārvades gāzes un 

naftas apgādes 

sistēmu būvdarbu 

vadīšana 
 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadi un sistēmas, 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadu automātiskās 

regulēšanas stacijas un sistēmas. 

 2.5. Saldēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšana 

- saldēšanas sistēmu elementi, 

- drošības prasības un drošības ierīces, 

- aukstuma aģenta noteikšana,  tā klasifikācija, 

drošības prasības, 

- saldēšanas iekārtu izvietošana brīvā dabā, telpās, 

cilvēku aizņemtā telpā. 
 

3. Būvuzraudzība 3.1.Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu 

būvuzraudzība, 

ieskaitot 

ugunsdzēsības 

sistēmas 
 

- ēku iekšējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un 

sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

- ārējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli un 

sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas.  

- ūdens sagatavošanas un attīrīšanas sistēmas, 

- ugunsdzēsības prasības. 

 3.2.Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas 

sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība 

- ārējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- iekšējie siltumapgādes tīkli un sistēmas, 

- ventilācijas sistēmas, gaisa sagatavošanas sistēmas, 

kondicionēšanas sistēmas, rekuperācija, 

- par apgūtu profesionālo pilnveidi apkures sistēmu un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā, 

- ugunsdzēsības prasības. 
 

 3.3.Sadales un lietotāju 

gāzes apgādes 

sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība 

- ārējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- iekšējie gāzapgādes tīkli un sistēmas; 

- ārējo un iekšējo gāzapgādes tīklu regulēšanas stacijas 

un sistēmas. 

 3.4.Pārvades gāzes un 

naftas apgādes 

sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība 
 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadi un sistēmas, 

- pārvades gāzes un naftas apgādes vadu automātiskās 

regulēšanas stacijas un sistēmas.  

 3.5.Saldēšanas sistēmu 

būvdarbu 

būvuzraudzība 

- saldēšanas sistēmu elementi, 

- drošības prasības un drošības ierīces, 

- aukstuma aģenta noteikšana, tā klasifikācija, drošības 

prasības, 

- saldēšanas iekārtu izvietošana brīvā dabā, telpās, 

cilvēku aizņemtā telpā. 
 

 

 

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks, 

Kvalitātes vadītājs    (paraksts)    O.Tautietis 

 


