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Rīgā 

APSTIPRINĀTS 

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens 

 tehnoloģijas inženieru savienības 

Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra 

2021.gada 5.jūlija  

Padomes un Shēmas komitejas sēdē, prot. Nr.5-2/1  

(ar grozījumiem, kas apstiprināti Padomes un Shēmas komitejas  

10.11.2022. sēdē, prot. Nr. 5-2/2) 

 

NOLIKUMS 

PAR NEATKARĪGU EKSPERTU ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ 

SERTIFICĒŠANU UN UZRAUDZĪBU 

 

1. Nolikums nosaka neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā (turpmāk - neatkarīgs 

eksperts) sertifikātu izsniegšanas, reģistrēšanas, apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas, 

kā arī uzraudzības kārtību saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumu, Ministru kabineta 

2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.531 ,,Noteikumi par neatkarīgu ekspertu 

kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes 

jomā”,Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.222 ,,Ēkas 

energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”, Deleģēšanas 

līguma Nr. 5.2-17.2/2022/2 “Par neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā 

kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību” 4.1.4.punktu un standarta 

LVS EN ISO/IEC 17024:2012 ,,Atbilstības novērtēšana – vispārīgās prasības personu 

sertificēšanas institūcijām” prasībām. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

 

2. Sertificēšanas darbību veic Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru 

savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra (turpmāk - LSGŪTIS BS SC) 

personāls un pieaicināti kompetenti eksperti atbilstoši kvalitātes rokasgrāmatā apstiprinātai 

procedūrai (sertificēšanas shēma 1.pielikumā). 

3. Lēmumu par neatkarīgo ekspertu darbību pieņem LSGŪTIS BS SC vadītājs, ievērojot 

atzinumus, kompetences vērtējumus un ekspertu ieteikumus. 

4. Lēmumu par kompetences atbilstību pieņem un sertifikātu piešķir šādās jomās: 

4.1. Ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšana un ēkas 

energosertifikāta izsniegšana, kā arī projektējamas jaunbūves, rekonstruējamas vai 

renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās energoefektivitātes novērtēšana un ēkas 

pagaidu energosertifikāta izsniegšana; 
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4.2.Apkures sistēmu un gaisu kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaude un 

pārbaudes akta izsniegšana. 

5. Pretendents iesniedz LSGŪTIS BS SC šādus dokumentus: 

5.1.rakstveida iesniegumu (veidlapa 2.pielikumā); 

5.2. izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina neatkarīgam ekspertam nepieciešamo 

teorētisko zināšanu apguvi, ja minētā informācija nav pieejama Neatkarīgu ekspertu 

reģistrā Būvniecības informācijas sistēmā; 

5.3.lai saņemtu sertifikātu ēku energoefektivitātes novērtēšanai un ēku energoefektivitātes 

sertifikātu vai ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu izsniegšanai, iesniedz 

apliecinājumus par vismaz divu gadu praktisko pieredzi 6 (sešu) ēku 

energoefektivitātes novērtēšanā un darbu sarakstu, kuru izpildē pretendents piedalījies. 

Darbu sarakstā norāda darba devēju, pasūtītāju, objektu un tā atrašanās vietu, darbu 

izpildes laiku un pretendenta līdzdalības pakāpi. Pretendents praksi veic atbilstoši 

sertificēta neatkarīga eksperta vadībā; 

5.4.lai saņemtu sertifikātu apkures sistēmu un gaisu kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, iesniedz vismaz trīs 

apkures sistēmu pārbaudes aktus un vienu gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes 

aktu, kas izstrādāti neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis neatkarīga eksperta 

kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes 

pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, 

vai apliecinājumu par apgūtu pieredzi speciālās LSGŪTIS BS SC organizētās 

praktiskās apmācībās neatkarīgu ekspertu vadībā, kuri ieguvuši neatkarīga eksperta 

kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes 

pārbaudei, un vismaz vienu apkures sistēmu pārbaudes aktu un vienu gaisa 

kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu, kas izstrādāti praktiskajās apmācībās; 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

5.5.citus dokumentus, kuri papildina ziņas par pretendenta profesionālo darbību un 

kvalifikāciju. 

6. Pretendentiem noteiktie sertificēšanas kritēriji: 

6.1.Pretendentam, kurš pretendē uz neatkarīgā eksperta sertifikātu, lai varētu noteikt 

ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniegt ēkas energosertifikātu 

vai noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto 

energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu, ir jābūt ieguvušam pirmā 

vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītības 

programma nodrošina zināšanu apguvi šādos jautājumos: 

6.1.1. ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika; 

6.1.2. ēku inženiertehniskās sistēmas (apkures, dzesēšanas, ventilācijas, gaisa 

kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas); 

6.1.3. būvklimatoloģija un telpu mikroklimats; 

6.1.4. ieguvis vismaz divus gadus ilgu praktisku pieredzi ēku energoefektivitātes 

novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta 

ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas 

energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu 

vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas 

pagaidu energosertifikāta izsniegšanai. 

 

6.2.Pretendentam, kurš pretendē uz neatkarīgā eksperta sertifikātu, lai veiktu apkures 

sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi, ir jābūt ieguvušam pirmā vai otrā 

līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītība nodrošina 

zināšanu apguvi šādos jautājumos: 

6.2.1. apkures iekārtas un sistēmas; 
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6.2.2. gaisa kondicionēšanas iekārtas un sistēmas; 

6.2.3. dzesēšanas iekārtas un sistēmas; 

6.2.4. iekārtu mērījumi un regulēšana; 

6.2.5. ieguvis vismaz sešus mēnešus ilgu praktisku pieredzi apkures sistēmu un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura 

kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, 

vai ieguvis pieredzi speciālās LSGŪTIS BS SC organizētās praktiskās 

apmācībās neatkarīgu ekspertu vadībā, kuri ieguvuši neatkarīga eksperta 

kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitātes pārbaudei. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

 

7. Nokārtota kompetences pārbaude (sk. Nolikuma 8.punktu). 

8. Neatkarīga eksperta kompetences pārbaude: 

8.1.lai saņemtu neatkarīgā eksperta sertifikātu ēku energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas 

energoefektivitātes sertifikāta vai ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta 

izsniegšanai, pretendents kārto zināšanu pārbaudi Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa 

noteikumu Nr.222 ,,Ēkas energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku 

energosertifikācijas noteikumi” noteiktās metodes pārzināšanā un praktiskajā 

pielietošanā. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes praktiskās pielietošanas prasmi 

jāapliecina ar vismaz 6, saskaņā ar minēto metodi, veiktiem ēku energoefektivitātes 

aprēķiniem un sagatavotiem ēkas energoefektivitātes novērtējumiem ēkas 

energoefektivitātes sertifikātiem; 

8.2.lai saņemtu neatkarīgā eksperta sertifikātu apkures sistēmu un kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, pretendents kārto 

pārbaudi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanā, ko apliecina 

vismaz 3 izsniegti apkures sistēmu pārbaudes akti un 1 gaisa kondicionēšanas sistēmas 

pārbaudes akts, 

vai apliecinājums par apgūtu pieredzi speciālās LSGŪTIS BS SC organizētās 

praktiskās apmācībās neatkarīgu ekspertu vadībā un vismaz viens apkures sistēmu 

pārbaudes akts un viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts, kas izstrādāti 

praktiskajās apmācībās. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

 

9. Pretendents ir tiesīgs pieprasīt sertifikāciju vairākās jomās. 

10. LSGŪTIS BS SC eksperti novērtē pretendenta atbilstību sertificēšanas prasībām: 

10.1. atbilstību – ar atzinumu pēc iesnieguma u.c. iesniegtajiem dokumentiem; 

10.2. kompetenci ar mutiskās eksaminēšanas metodi Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa 

noteikumos Nr.222 ,,Ēkas energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku 

energosertifikācijas noteikumi” noteiktās metodes pārzināšanā un praktiskajā 

pielietošanā. 

 

Eksaminācijas kārtība 

11. Pretendents, ierodoties LSGŪTIS BS SC uz kompetences novērtēšanu, uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu. Pirms eksāmena LSGŪTIS BS SC vadītājs izskaidro 

pretendentiem eksāmena norises kārtību un laiku, kā arī instruē eksaminācijas komisijas 

locekļus par eksaminēšanas procesu. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  
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12. Eksaminēšanas metodes tiek nodrošinātas godīgas, likumīgas, ticamas un konfidenciālas. 

13. Mutisko eksamināciju nodrošina eksaminācijas komisija, kuras locekļi ir LSGŪTIS BS SC 

eksperti ar vismaz otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (ar darbības jomu saistītās 

specialitātēs) un vismaz piecus gadus ilga patstāvīga prakse pretendenta izvērtējamajā 

darbības jomā un viņu patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi. 

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

apgaismojumu, temperatūru, drošību un tml. 

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

vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas par pretendenta kompetences atbilstību vai 

neatbilstību. 

16. Eksaminācijas komisija iepazīstina pretendentu ar mutiskā eksāmena procesu: 

- informācija par eksāmena norises kārtību, 

- darba novērtēšanu. 

 

17. Pretendents izvēlas vienu biļeti konkrētajā sertificēšanas jomā, kuras numuru ieraksta 

eksaminācijas dokumentācijā. Pretendents saņem apzīmogotu papīra lapu pierakstu 

veikšanai uz biļetes jautājumiem, kuru pēc eksāmena nodod eksaminācijas komisijai 

parakstītu un datētu. Atbilžu sagatavošanas laiks tiek noteikts līdz 90 minūtēm. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

 

18. Pretendentam eksaminācijas procesā atļauts lietot LSGŪTIS BS SC datoru ar pieeju 

normatīvajiem aktiem www.likumi.lv un pieeju LVS standartu bibliotēkai. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

19. Nav pieļaujams eksāmena laikā lietot neatļautus palīglīdzekļus, traucēt citus pretendentus 

vai nestrādāt patstāvīgi. 

20. Pretendenta normatīvo dokumentu zināšanas pārbauda vismaz divi eksperti – 

eksaminatori, novērtē pretendenta teorētiskās zināšanas, un par to izdara ierakstu protokola 

attiecīgā iedaļā un sagatavo LSGŪTIS BS SC vadītājam ieteikumu lēmuma pieņemšanai 

par pretendenta eksaminācijas rezultātiem un sertifikāta piešķiršanu vai jomu 

papildināšanu. 

21. Eksaminēšanas (pretendentu kompetences vērtējuma) rezultātus eksperti nosaka atbilstoši 

LSGŪTIS BS SC noteiktajiem kritērijiem ar vērtējumu - ,,ieskaitīts” vai ,,nav ieskaitīts”. 

Vērtējums ,,ieskaitīts” tiek noteikts, ja pretendents izpildījis visas sertifikācijas prasības.  

22. 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. 

23. Eksaminācijas rezultātus pretendentam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

24. Neapmierinošu zināšanu gadījumā LSGŪTIS BS SC ir tiesīgs ieteikt pretendentam 

teorētisko apmācību vai praksi. 

25. Piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par neatkarīgā eksperta sertifikāta piešķiršanu 

pieņemšanas, LSGŪTIS BS SC to reģistrē Būvniecības informācijas sistēmas sertifikātu 

reģistrā.  

26. Lēmumu par neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā darbību pieņem bez 

termiņa. 

http://www.likumi.lv/
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27. LSGŪTIS BS SC ar sertificēto personu noslēdz vienošanos, kurā iekļauti nosacījumi 

sertifikāta izmantošanai (veidlapa 3.pielikumā).  

 (Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

 

28. Kompetences pārbaudes iestāde var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:  

28.1. saņemts personas iesniegums par profesionālās darbības pārtraukšanu;  

28.2.  neatkarīga eksperta sertifikāts ir bijis apturēts ilgāk par diviem gadiem piecu gadu 

periodā;  

28.3. Kompetences pārbaudes iestāde var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja 

konstatē, ka neatkarīgs eksperts ir īstenojis patstāvīgo praksi kā neatkarīgs eksperts 

laikā, kad viņam ir bijis apturēts neatkarīga eksperta sertifikāts. 

 

29. LSGŪTIS BS SC var pieņemt lēmumu par neatkarīgā eksperta sertifikāta apturēšanu šādos 

gadījumos: 

29.1. ja neatkarīgais eksperts laikā, kad LSGŪTIS BS SC ieņēmusi lēmumu par sertifikāta 

darbības apturēšanu, nav novērsis savas darbības izraisītās sekas noteiktajā termiņā; 

29.2. ja neatkarīgais eksperts sniedzis pakalpojumus darbības jomā, kurā tam nav 

sertifikātu apliecinātas kompetences; 

29.3. pēc neatkarīgā eksperta paša iniciatīvas; 

29.4. ja LSGŪTIS BS SC konstatējusi, ka sertifikāts ir piešķirts nepamatoti; 

29.5. ja ir pierādīts, ka neatkarīgs eksperts apzināti pārkāpis normatīvos aktus ēku 

energoefektivitātes novērtēšanas jomā; 

29.6. ja neatkarīgs eksperts nav samaksājis profesionālās darbības uzraudzības gada 

maksu. 

 

30. Līdz 28.punktā un 29.punktā minēto lēmumu pieņemšanai LSGŪTIS BS SC un ekspertu 

komisijas sēdē jāuzklausa sertificētais speciālists un citas pieaicinātās personas. Ja 

uzaicinātais sertificētais speciālists bez attaisnojošu apstākļu paziņošanas uz komisijas sēdi 

neierodas, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu bez viņa klātbūtnes. Rakstiski motivētu 

lēmumu LSGŪTIS BS SC izsniedz vai nosūta attiecīgai personai ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas. 

31. Ja LSGŪTIS BS SC konstatē sertificētās personas darbībā normatīvo aktu pārkāpumus ēku 

energoefektivitātes novērtēšanas jomā, LSGŪTIS BS SC nosaka neatkarīgam ekspertam 

termiņu savas darbības izraisīto seku novēršanai un pieņem lēmumu par sertifikāta 

darbības apturēšanu uz noteikto termiņu. 

32. Maksu par sertifikācijas pakalpojumiem nosaka Ministrus kabineta 2019.gada 15.janvāra 

noteikumi Nr.26 “Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences 

novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis”. 

33. LSGŪTIS BS SC nodrošina ekspertu darbu, attiecīgo komisijas sēžu protokolēšanu, kā arī 

ar sertificēšanu saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu. 

34. LSGŪTIS BS SC veic sertificēto speciālistu profesionālās darbības uzraudzību: 

34.1. LSGŪTIS nodrošina, ka piecu gadu periodā tiek pārbaudīts ikviens neatkarīgs 

eksperts, izvērtējot profesionālo darbību, pārbaudot izsniegtos ēku 

energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus un citu dokumentu pareizību, sniegtā 

novērtējuma objektivitāti un ticamību. 

34.2. LSGŪTIS BS SC neatkarīgā eksperta uzraudzības ietvaros veic Būvniecības valsts 

kontroles biroja uzdevumā Būvniecības valsts kontroles biroja atlasīto neatkarīgā 

eksperta dokumentu pārbaudi par ēku energosertifikātiem, ēku pagaidu 

energosertifikātiem, apkures sistēmu pārbaudes aktiem un gaisa kondicionēšanas 
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sistēmu pārbaudes aktiem, kā arī neatkarīgu ekspertu darbībā konstatēto pārkāpumu 

un pārkāpumu biežumu pārbaudi. 

34.3. vai neatkarīgs eksperts ir paaugstinājis kompetenci – kompetences pārbaudes 

iestādes noteiktajā apjomā ir apguvis profesionālās pilnveides programmas, 

apmeklējis seminārus un citus kompetenci paaugstinošus pasākumus. 

35. Neatkarīga eksperta apgūstamās tēmas: 

35.1. Ēku energoefektivitātes novērtējuma veidi: 

35.1.1. ēku energoefektivitātes novērtējums - ēkas energoefektivitātes prasību 

pārbaudei; 

35.1.2. ēku energoefektivitātes novērtējums - ēku energoefektivitātes sertificēšanai; 

35.1.3. ēku energoefektivitātes novērtējums - būvniecības projektēšanas stadijā; 

35.1.4. ēku energoefektivitātes novērtējums - ēkas nodošanai ekspluatācijā. 

35.2. Ēkas novērtējums ēkas energoefektivitātes novērtējuma veikšanai; 

35.3. Ēkas novērtējums apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei; 

35.4. Ēkas energoefektivitātes rādītāju novērtējuma sistēmas darbība: 

35.4.1. ēkas projektēšanas un būvniecības stadija; 

35.4.2. ēkas ekspluatācijas stadija;  

35.4.3. ēkas energoefektivitātes novērtējums pirms nodošanas ekspluatācijā; 

35.4.4. ēkas apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude; 

35.5. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodoloģija; 

35.6. Energoefektivitātes minimālās prasības; 

35.7. Augstas efektivitātes sistēmu izmantošana; 

35.8. Ēkas energoefektivitātes novērtēšana; 

35.9. Ēkas energosertifikācija; 

35.10. Ēkas energosertifikātā iekļaujamās ziņas un energosertifikāta derīguma termiņš; 

35.11. Ēkas pagaidu energosertifikātā iekļaujamās ziņas un energosertifikāta derīguma 

termiņš; 

35.12. Ēku energoefektivitātes klases; 

35.13. Paaugstinātas energoefektivitātes klases ēkas; 

35.14. Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude; 

35.15. Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes akta sastādīšanā 

iekļaujamās ziņas; 

35.16. Tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšana; 

35.17. Aktualitātes energoefektivitātes jomā. 

*Vadlīnijas ēku energoefektivitātes aprēķinu metodoloģijas piemērošanai un ieviešanai. 
 

36. Neatkarīgā eksperta kompetences apliecināšanai jāiegūst noteikts profesionālās pilnveides 

punktu skaits. Profesionālās pilnveides punkti tiek aprēķināti, vērtējot neatkarīgā eksperta 

darbību par iepriekšējiem 5 gadiem.  

37. Profesionālās pilnveides punkti tiek noteikti atbilstoši šādiem kritērijiem: 

37.1. prakse specialitātē: 

37.1.1. ja prakse ir viens gads – 10 punkti; 

37.1.2. ja prakse ir divi gadi – 20 punkti; 

37.1.3. ja prakse ir trīs gadi - 30 punkti; 

37.1.4. ja prakse ir četri gadi - 40 punkti; 

37.1.5. ja prakse ir pieci gadi un vairāk – 50 punkti. 

37.2. profesionālās pilnveides tēmas un apjomi:  

37.2.1. kvalifikācijas celšanas vienas dienas kursi, semināri, konferences:  

37.2.1.1. par ēku energoefektivitāti (vispārīgi) – 1 punkts par kursa akadēmisko 

stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.2. par ēku apkures sistēmu energoefektivitāti – 1 punkts par kursa 

akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 
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37.2.1.3.  par ēku ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitāti 

– 1 punkts par kursa akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.4. par ēku energoefektivitātes risinājumiem vēsturiskajām ēkām – 1 punkts 

par kursa akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.5. par ēku energoektivitātes aprēķina metodiku – 1 punkts par kursa 

akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.6. par ēku renovācijas pasu izstrādi – 1 punkts par kursa akadēmisko stundu, 

bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.7. par ēku viedgatavību un datu apmaiņu – 1 punkts par kursa akadēmisko 

stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.8. par ēku energoefektivitātes finanšu un fiskālajiem instrumentiem – 1 

punkts par kursa akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.1.9. par ēku infrastruktūras risinājumiem ilgtspējīgai mobilitātei – 1 punkts 

par kursa akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti; 

37.2.2. par ēku energoefektivitātes neatkarīgo ekspertu vai un ēkas pagaidu 

energosertifikātu un apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

pārbaudes aktu sagatavot tiesīgu būvspeciālistu pretendentu darbu vadīšanu 

nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanai – 1 punkts par katra dokumenta 

izstrādes vadību, bet ne vairāk kā 6 punkti gadā; 

37.2.3. kvalifikācijas celšana citās ēku un inženiersistēmu energoefektivitātes 

apmācību programmās (rezidentu, tiešsaistes, akadēmiskajās, komerciālajās) – 

1 punkts par programmas akadēmisko stundu, bet ne vairāk kā 6 punkti par 

dienu un ne vairāk kā 20 punkti kopā par programmu; 

37.2.4. pedagoga prakse ēku un inženiersistēmu energoefektivitātes programmās Rīgas 

Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē vai Rīgas 

Celtniecības koledžā (viens priekšmets gadā) - 20 punkti; 

37.2.5. lektora prakse ēku un inženiersistēmu energoefektivitātes jautājumos – 6 

punkti; 

37.2.6. zinātniskais darbs, kas saistīts ar ēku un inženiersistēmu energoefektivitāti 

(viena tēma) – 20 punkti. 

(Grozīts ar Padomes un Shēmas komitejas 10.11.2022. lēmumu, prot. Nr. 5-2/2)  

 

38. Neatkarīgs eksperts var izvēlēties padziļināto profesionālo pilnveidi atbilstoši neatkarīga 

eksperta darba specializācijai.  

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

izpildīti šādi nosacījumi: 

39.1. neatkarīgs eksperts ir veicis ikgadējo informācijas ievadīšanu Būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS) Noteikumu Nr.531 noteiktajā termiņā un noteiktajā apjomā; 

39.2. neatkarīgais eksperts pēdējo 5 gadu periodā ir savācis vismaz 100 profesionālās 

pilnveides punktus, kas norādīti šajā Nolikumā, un tai skaitā 5 gadu periodā ir 

paaugstinājis savu profesionālo kompetenci ne mazāk kā 60 profesionālās pilnveides 

punktu apjomā; 

39.3. par neatkarīgo ekspertu atskaites periodā nav bijušas pamatotas sūdzības un 

Sertificēšanas centra Profesionālās ētikas kodeksa pārkāpumi. 

 

40. LSGŪTIS BS SC, pēc informācijas saņemšanas, kā arī, ja saņemts iesniegums, vai tās rīcībā 

ir nonākusi cita informācija par neatkarīgā eksperta darbībā konstatētu profesionālās 

darbības pārkāpumu, izvērtē neatkarīga eksperta profesionālo darbību, pārbaudot neatkarīgā 

eksperta izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus un citus dokumentus, ko neatkarīgais 

eksperts sagatavojis profesionālajā darbībā. 
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41. Neatkarīgā eksperta profesionālās darbības iespējamos pārkāpumus izskata LSGŪTIS BS 

SC Profesionālās ētikas komisijas sēdē pirms LSGŪTIS BS SC vadītāja lēmumu 

pieņemšanas. 

42. Ja, izvērtējot neatkarīgā eksperta profesionālo darbību vai izlases veidā pārbaudot neatkarīgā 

eksperta izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus, LSGŪTIS BS SC konstatē pārkāpumus, tā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

42.1. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu saskaņā ar šā nolikuma 4.pielikumu un 

par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot 

to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas; 

42.2. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīgā eksperta darbības 

apturēšanu uz sešiem mēnešiem, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 

septiņi vai vairāk, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst 

konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas; 

42.3. par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīgā eksperta darbības 

apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences apliecināšanas 

pārbaudi, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 10 vai vairāk un tie ir 

piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem ēku energoefektivitātes 

novērtēšanas jomā, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst 

konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

43. Ja ir apturēta neatkarīgā eksperta darbība, viņš nav tiesīgs veikt turpmāku darbību kā 

neatkarīgs eksperts (izņemot darbības, kas nepieciešamas konstatēto kļūdu novēršanai 

saskaņā ar šā nolikuma 42.2. vai 42.3.apakšpunktā minēto lēmumu). 

44. Šā nolikuma 42.2. vai 42.3.apakšpunktā minēto neatkarīgā eksperta darbības apturēšanas 

termiņu pagarina par laikposmu, kurā neatkarīgā eksperta novērš lēmumā norādītās kļūdas. 

45. Līdz kompetences pārbaudes iestādes lēmumā noteiktā termiņa beigām, neatkarīgam 

ekspertam ir pienākums novērst norādītās kļūdas, kompetences pārbaudes iestāde pieņem 

vienu no šādiem lēmumiem: 

45.1. par termiņa pagarināšanu lēmumā norādīto kļūdu novēršanai; 

45.2. par sertifikāta darbības apturēšanu līdz lēmumā norādīto kļūdu novēršanai; 

45.3. par sertifikāta darbības atjaunošanu. 

 

46. Pārkāpumu uzskaites punktu dzēšanas termiņš ir divi gadi no dienas, kad stājies spēkā šā 

nolikuma 45.2. vai 45.3.apakšpunktā minētais lēmums. 

47. LSGŪTIS BS SC var pieņemt lēmumu par neatkarīga eksperta sertifikāta apturēšanu, ja 

nav samaksājis profesionālās darbības uzraudzības gada maksu. 

48. LSGŪTIS BS SC pieņem lēmumu par neatkarīga eksperta sertifikāta atjaunošanu, ja 

neatkarīgs eksperts ir izpildījis šī nolikuma 47.punktā minētās prasības. 

49. Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot iesniegumu vai kompetences pārbaudes 

iestādes rīcībā esošo informāciju par neatkarīgā eksperta profesionālās darbības 

pārkāpumiem, pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu: 

49.1. par labai profesionālai praksei neatbilstošu rīcību vai rīcību, kas neatbilst 

nepieciešamajam kompetenču, prasmju un zināšanu līmenim;  

49.2. par pārkāpumu, kas saistīts ar ēku energoefektivitāti reglamentējošo normatīvajos 

aktos neatkarīgam ekspertam noteikto pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu 

pildīšanu. 
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50. LSGŪTIS BS SC uzaicina neatkarīgu ekspertu uz kompetences novērtēšanu, ja: 

50.1. neatkarīgs eksperts nav paaugstinājis kompetenci – kompetences pārbaudes iestādes 

noteiktajā apjomā nav apguvis profesionālās pilnveides programmas, apmeklējis 

seminārus un citus kompetenci paaugstinošus pasākumus; 

50.2. neatkarīgs eksperts divus gadus piecu gadu laikā nav praktizējis sertifikātā norādītajā 

jomā; 

50.3. veicot uzraudzības kārtībā pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā ievadītajiem 

energosertifikātiem vai apkures sistēmu vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes 

aktiem, konstatē neatkarīga eksperta kļūdas, kuras atkārtojas. 

 

51. LSGŪTIS BS SC šā nolikuma 42. un 45.punktā minēto lēmumu paziņo adresātam 

Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Iesniegumu par LSGŪTIS BS SC administratīvā 

akta apstrīdēšanu, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77.panta pirmajai daļai, 

iesniedz LSGŪTIS BS SC. LSGŪTIS BS SC lēmumu atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumu Nr.531 35.punktā noteiktajam var pārsūdzēt Būvniecības valsts kontroles birojā 

Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja 

nolikums" noteiktajā kārtībā. Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

52. Neatkarīgais eksperts savā profesionālajā darbībā ir atbildīgs par: 

52.1. ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamo standartu ievērošanu 

(atbilstoši savai kompetencei); 

52.2. ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu kvalitātes kontroli; 

52.3. ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību; 

52.4. ēku energoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; 

52.5. ēku energoefektivitātes novērtēšanas vai apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu pārbaudes laikā veikto darbību dokumentēšanu, kā arī dokumentācijas 

uzglabāšanu 10 gadus pēc attiecīgo dokumentu sagatavošanas. 

 

53. Spēku zaudē LSGŪTIS BS SC 2020.gada 28.aprīļa Padomes un Shēmas komitejas sēdē 

(prot.5-2/1) apstiprinātais “Nolikums par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes 

jomā sertificēšanu”.  

 

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu   

sertificēšanas centra vadītājs                      (paraksts)    D.Ģēģers 
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1.pielikums 

 

Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšanas shēma 
 

      

 Informācija par LSGŪTIS 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas 

centra darbību (raksti, reklāmas, 

interneta vietne www.lsgutis.lv) 

  LSGŪTIS Nolikums par neatkarīgo 

ekspertu ēku energoefektivitātes jomā 

sertificēšanu un uzraudzību  

 

      
 Pretendenta iesniegums BS SC   Izglītības dokumenti, 

Informācija par praktisko pieredzi 

papildus apmācības 

 

      
 Pretendenta dokumentu izvērtējums   

 
  Prakses apliecinājumi 

 
 

      
 Eksperta nozīmēšana pretendenta 

prakses pārbaudei 
  

Darbu izpēte 

Prakses izvērtējums  

      
    

Samaksa par kompetences pārbaudes 

izdevumiem  

      
 Kompetences pārbaude 

(eksaminācija) 
  

Obligātie normatīvie dokumenti “Ēku 

energo-efektivitātes aprēķina metode  

      
 Eksaminācijas komisija   

Dokumentācijas atbilstības izvērtēšanal 

Ieteikumi lēmuma pieņemšanai  

      
 Lēmuma pieņemšana par Neatkarīgā 

eksperta ēku energoefektivitātes jomā 

kompetences atbilstību 

  
 

 

      

    Vienošanās par nosacījumiem 

sertifikāta izmantošanai 
 

      

 Lēmuma par Neatkarīgā eksperta ēku 

energoefektivitātes jomā 

kompetences atbilstību sagatavošana 

un izsniegšana 

    

      

     

Neatkarīga eksperta reģistrācija 

Būvniecības informācijas sistēmā 

 

 

      

  

Neatkarīga eksperta ēku 

energoefektivitātes jomā uzraudzība 

  Profesionālās darbības uzraudzība  

Sūdzību izskatīšana 
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2.pielikums 
 

 

Iesniegums kompetences apliecināšanai ēku energoefektivitātes jomā 
 

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības  

Būvniecības speciālistu sertificēšanas centram 

Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 

(kompetences pārbaudes iestādes nosaukums) 

1. Vārds, uzvārds   ______________________________________________________________

_______________ 

2. Personas kods vai, ja tāda nav, dzimšanas datums un vieta, ārvalsts fiziskas 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 ______ 

5. E-pasts   ____________________________        piekrītu publiskošanai ______ 

6. Sertificēšanas joma: 

 ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energosertifikāta 

izsniegšana, kā arī projektējamas jaunbūves, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas 

plānotās energoefektivitātes novērtēšana un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšana 

 apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaude un 

pārbaudes akta izsniegšana. 

7. Informācija par praktiskā darba pieredzi: 

Nr. 

p.k. 
Veiktie darbi 

Neatkarīgs eksperts, 

kura vadībā iegūta 

praktiska pieredze1,– 

vārds, uzvārds, numurs 

neatkarīgu ekspertu 

reģistrā 

Darba 

pasūtītājs 
Objekts 

Objekta 

atrašanās 

vieta 

Darba 

izpildes 

laiks 

Pienākumi 

darba izpildē 
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Pielikumā: 

1. Dokumenti, kas apliecina neatkarīgam ekspertam nepieciešamās izglītības ieguvi (ja nav pieejami 

BIS). 

2.  Vismaz seši ēkas energoefektivitātes aprēķini un ēkas energoefektivitātes novērtējumi ēkas 

energosertifikāta izsniegšanai, kas sagatavoti saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodi 

neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis kompetenci ekspluatējamas ēkas vai tās daļas 

energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu 

jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas 

pagaidu energosertifikāta izsniegšanai (ja persona vēlas apliecināt kompetenci ēku 

energoefektivitātes novērtēšanā). 

3. Dokumenti, kas apliecina kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā iegūtu pieredzi 

apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē (ja persona vēlas apliecināt 

kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē): 

trīs apkures sistēmu pārbaudes akti un viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts, kas 

izstrādāti neatkarīga eksperta vadībā, kurš ieguvis neatkarīga eksperta kompetenci apkures sistēmu 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai, 

vai apliecinājums par praktisko darbnīcu apmeklējumu un viens apkures sistēmu pārbaudes akts un 

viens gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akts, kas sagatavots neatkarīga eksperta vadībā, 

kurš ieguvis neatkarīga eksperta kompetenci apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

energoefektivitātes pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai. 

 

 

(vārds, uzvārds) 

 

(paraksts2) 

Piezīmes. 

1 Neatkarīgam ekspertam, kura vadībā iegūta praktiska pieredze, jābūt ar apliecinātu kompetenci tajā ēku 

energoefektivitātes jomā, kurā persona vēlas apliecināt kompetenci. 

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu." 
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3.pielikums 

VIENOŠANĀS 

Rīgā, 20__.g.___._____________ 

 

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra (BS SC) 

vadītājs___________________________________________________  no vienas puses 
 (vārds, uzvārds)  

un sertificētā persona___________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, personas koda pirmie seši cipari, dzīvesvietas adrese) 

_______________________________________________________________________ 
(e-pasta adrese) 

no otras puses, pamatojoties uz LVS EN ISO/IEC 17024:2012, ir noslēguši šādu vienošanos: 

 

1. Sertificētā persona izpilda sertifikācijas shēmas prasības sertificējamā jomā. 

2. Atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz jomu, kurā sertifikācija ir piešķirta. 

3. Sertificētā persona neizmanto sertifikāciju, lai diskreditētu sertifikācijas institūciju un neizteiktu 

apgalvojumus saistībā ar sertifikāciju, kurus sertifikācijas institūcija varētu izprast kā 

maldinošus vai nepamatotus. 

4. Sertificētā persona sertifikācijas atlikšanas vai anulēšanas gadījumā pārtrauc pretendēt uz 

sertifikāciju, kurā ir jebkuras atsauces uz sertifikācijas institūciju vai sertifikāciju, saskaņā ar 

2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences 

novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā” noteiktiem 

termiņiem, un apņemas nodot visus sertifikātus, ko izsniedzis LSGŪTIS BS SC. 

5. Sertificētā persona bez kavēšanās informē LSGŪTIS BS SC par iemesliem, kas var ietekmēt 

sertificētās personas spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi. 

6. Sertificētā persona apņemas neizmantot sertifikātu maldinošos nolūkos. 

7. Sertificētā persona apņemas ievērot LSGŪTIS BS SC Sertificēto speciālistu profesionālās ētikas 

kodeksu (pieejams LSGŪTIS mājaslapā www.lsgutis.lv).  

8. Sertificētā persona apņemas ievērot Ēku energoefektivitātes likumu un 2018.gada 21.augusta 

noteikumus Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un 

profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”. 

9. Sertificētā persona apņemas visus strīdus un domstarpības risināt Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Sertifikācijas institūcijas vadītājs 

________________________ 
     (paraksts) 

Sertificētā persona 

___________________ 
             (paraksts) 

 

Apliecinājums 

 

Apliecinu, ka man____________________________ kā sertificētai personai, nav  
(vārds, uzvārds) 

iebildumu, ka par mani ir publiski pieejama šāda informācija - vārds un uzvārds, elektroniskais 

pasts_____________________________ un kontakttelefons ____________________________ 
  (norādīt e-pasta adresi)      (norādīt) 

LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv un Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē 

www.bis.gov.lv un, ka man sūtītie dokumenti tiek parakstīti ar elektronisko parakstu. Sertificētā 

persona kontaktinformācijas un deklarētās vai faktiskās dzīves vietas maiņas gadījumā 

nekavējoties veic nepieciešamās izmaiņas Būvniecības informācijas sistēmā un par to paziņo 

Sertificēšanas centram. 

 

20___.g.___._____________  Sertificētā persona_______________________________ 
(paraksts)  

http://www.lsgutis.lv/
http://www.lsgutis.lv/
http://www.bis.gov.lv/
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4.pielikums 

Pārkāpumi neatkarīga eksperta profesionālajā darbībā un  

pārkāpumu uzskaites punkti 
 

Nr.p.k. Pārkāpumi neatkarīga eksperta profesionālajā darbībā Pārkāpumu 

uzskaites 

punkti 

1. Normatīvo aktu pārkāpumi un neievērošana ēku energoefektivitātes 

novērtēšanas jomā, ja pārkāpumi nav norādīti citos punktos 
 

 

5 

2. Būvniecības informācijas sistēmā nav pievienots neviens 

normatīvajos aktos noteiktais ēkas energosertifikāta vai pagaidu 

energosertifikāta pielikums vai apkures sistēmu apkures katlu 

pārbaudes akts, apkures sistēmu pārbaudes akts vai gaisa 

kondicionēšanas sistēmu pārbaudes akts 
 

 

 

4 

3. Ēkas energosertifikātos, pagaidu energosertifikātos, apkures sistēmu 

apkures katlu pārbaudes aktos, apkures sistēmu pārbaudes aktos vai 

gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos konstatēts, ka: 

3.1. pieļautas kļūdas, kuras ēku energoefektivitātes novērtējumu 

ietekmē vairāk nekā 30 % apmērā; 

3.2. energoefektivitātes novērtējumu aprēķinos pilnīgi vai daļēji nav 

norādītas izmantotās ievaddatu vērtības 
 

 

 

 

3 

4. Ēkas energosertifikātos, pagaidu energosertifikātos, apkures sistēmu 

apkures katlu pārbaudes aktos, apkures sistēmu pārbaudes aktos vai 

gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos konstatēts, ka: 

4.1. pieļautas kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu 

ietekmē 21 %–30 % (ieskaitot) apmērā; 

4.2. energoefektivitātes novērtējumu aprēķinos izmantotās ievaddatu 

vērtības nav atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām 
 

 

 

 

 

2 

5. 5.1. Ēkas energosertifikātos, pagaidu energosertifikātos, apkures 

sistēmu apkures katlu pārbaudes aktos, apkures sistēmu pārbaudes 

aktos vai gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktos konstatēts, 

ka: 

5.1.1. pieļautas kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu 

ietekmē 11 % –20 % (ieskaitot) apmērā; 

5.1.2. nav norādīta vai norādīta kļūdaina informācija, kas neietekmē 

kopējos energoefektivitātes rādītājus; 

5.2. Būvniecības informācijas sistēmā nav  ievadīta informācija par 

iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides 

programmām, apmeklētajiem semināriem un citiem kompetenci 

paaugstinošiem pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta 

izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides 

mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, vai nav 

pievienots to apliecinošs dokuments 
 

 

 

 

 

 

1 

6. Kļūdas, kuras ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmē līdz 

10 % (ieskaitot) apmērā. Kļūdas, kas neietekmē ēkas 

energoefektivitātes novērtējumu un nav vērtējamas kā normatīvo 

aktu pārkāpumi ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā 
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