Apstiprināts:
LBS BSSI galvenais administrators
________________M. Straume
2014.g. 25. novembrī
(ar grozījumiem 10.10.2017.)
NOLIKUMS
par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista
patstāvīgās prakses uzraudzību
(akceptēts 25.11.2014.g. LBS BSSI Padomes un Shēmas komitejas kopīgā sēdē,
protokols Nr. 26, grozījumi akceptēti 10.10.2017,g., protokols Nr.1/17 )
1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Šis nolikums nosaka LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (turpmāk BSSI)
procedūru un nosacījumus, reglamentētās darbības sfērās sertificēto būvspeciālistu prakses
uzraudzības procesa nodrošināšanai, kas paredz viņu būvprakses un kompetences novērtēšanu
atbilstoši MK 07.10.2014.g. noteikumuNr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ar spēkā esošiem grozījumiem (turpmāk MK not.
Nr. 610) nosacījumiem, kā arī atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 prasībām.
1.2 Būvspeciālistu būvprakses un profesionālās pilnveides uzraudzība tiek organizēta
sekojoši:
 katru gadu tiek pārbaudīta būvspeciālista Ekonomikas ministrijas Būvniecības
informācijas sistēmas (turpmāk BIS) Būvspeciālistu reģistrā (BR) ievadītā
ikgadējāinformācija, kuras apjoms un termiņš (01.aprīlis) noteikts MK not. nr.610 p.31,
 katru piecu gadu periodā tiek padziļināti pārbaudīta būvspeciālista būvprakse
unprofesionālā pilnveide, lai atbilstības gadījumā varētu BIS BR aktualizēt
būvspeciālistam izdotā būvprakses sertifikāta un tā pielikumā norādīto sfēru darbību.
1.3 Sertificēto būvspeciālistu būvprakses uzraudzības procedūra var tikt papildus veikta
sekojošos gadījumos:
 ja to uzdevusi Ekonomikas ministrija vai Būvniecības valsts kontroles birojs;
 ja to noteikusi BSSI Pretendentu atbilstības novērtēšanas (turpmāk PAN) komisija,
sakarā ar saņemtu pamatotu sūdzību;
 ja sertificētais būvspeciālists izteicis lūgumu par atkārtotu kompetences
novērtēšanu.
1.4 Būvspeciālistu prakses un profesionālās pilnveides uzraudzība tiek veikta elektroniski,
izmantojot Ekonomikas ministrijas Būvniecības informāciju sistēmu (BIS), nepieciešamības
gadījumā veicot arī būvprakses pārbaudi objektos vai būvfirmās uz vietas.
1.5 Būvspeciālistam, atbilstoši MK not. Nr.610, katru gadu līdz 01. aprīlim ir jānomaksā BSSI
viņa profesionālās darbības uzraudzības gada maksa (67.00 eiro par katru būvprakses sertifikāta
darbības sfēru), kas noteikta MK 07.04.2015 noteikumos Nr.179 „Biedrības Latvijas
Būvinženieru savienības valsts pārvaldes ietvaros sniegto maksas pakalpojuma cenrādis”
(turpmāk MK not. Nr.179).
1.6 Ja būvspeciālists profesionālo pilnveidi nav veicis noteiktajā apjomā un termiņā viņam
jākārto profesionālās pilnveides tests vai eksāmens par BSSI noteiktajām kompetences
paaugstināšanas tēmām, atbilstoši attiecīgajai būvprakses sertifikāta darbības sfērai, veicot
samaksu BSSI pēc cenrāža, kas noteikts MK not. Nr.179 (207.00 eiro).
2. Uzraudzības darbība
2.1 Būvspeciālists par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā līdz kārtējā gada 01.
aprīlim BIS ievada sekojošu informāciju:




aktualizē savu kontaktinformāciju;
aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu
okumentu;
 veikto patstāvīgo būvpraksi, norādot konkrētos būvobjektus (skat. pielikuma I. sadaļu);
 apgūtās profesionālās pilnveides programmas, seminārus un citus kompetenci
paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā darbības jomā (skat. pielikuma II. sadaļu),
elektroniski pievienojot to apliecinošos dokumentus.
2.2 Būvspeciālistam līdz kārtējā gada 01.aprīlim jāpārskaita BSSI ikgadējo būvprakses un
profesionālās pilnveides uzraudzības maksājumu.
3. Būvprakses ikgadējā uzraudzības procedūra
3.1 Sertificētā speciālista ikgadējo būvprakses un profesionālās pilnveides uzraudzību veic BSSI
nozīmēts darbinieks.
3.2 BSSI darbinieks pārbauda vai būvspeciālists par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā ir
savlaicīgi (līdz kārtējā gada 01. aprīlim) BIS ievadījis p.2.1 norādīto informāciju un veicis BSSI
ikgadējo būvprakses un profesionālām pilnveides uzraudzības maksājumu.
3.3 Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav savlaicīgi pilnā apjomā ievadījis BIS BR šo
noteikumu p.2.1 norādīto informāciju vai tā bijusi nepilnīga, kā arī, ja nav veikts ikgadējās
būvprakses un profesionālās pilnveides gada maksājums, būvspeciālsts par to tiek informēts ar
ierakstītu vēstuli, pieprasot iztrūkstošo informāciju 30 dienu laikā ievadīt vai papildināt.
3.4 Ja būvspeciālists 30 dienu laikā nav iztrūkstošo informāciju ievadījis BIS BR, viņa
būvprakses sertifikāta darbība uz laiku tiek apturēta, līdz prasības pilnīgai izpildei, izdarot par to
atzīmi BIS BR.
4. Būvprakses piecu gadu perioda uzraudzības procedūra
4.1 BSSI katru mēnesi no BIS BR izvēlas būvspeciālistus, kuriem nākošajā mēnesī beidzas
būvprakses sertifikāta piecu gadu termiņš un organizē viņa patstāvīgās prakses un profesionālās
pilnveides padziļinātu pārbaudi, atbilstoši MK not. Nr.610 prasībām, lai atbilstības gadījumā
varētu aktualizēt viņa būvprakses sertifikātā norādīto darbības sfēru turpmāku derīgumu.
4.2. Sertificētā speciālista būvprakses un profesionālās pilnveides uzraudzībai BSSI norīko
ekspertu no BSSI apstiprinātā ekspertu saraksta.
4.3. Norīkotais eksperts veic sertificētā būvspeciālista darbības pārbaudi rīkojumā noteiktajā
termiņā, iesniedzot motivētu būvspeciālista darbības pārbaudes atzinumu BSSI PAN komisijai.
4.4 Eksperts būvspeciālista kompetences atbilstību nepieciešamības gadījumā izvērtē pārbaudot
viņa profesionālo darbību kādā no būvspeciālista darbības vietām, kā arī, nosakot viņa iegūtos
nosacītos kvalifikācijas punktus pēc BSSI Kvalitātes Rokasgrāmatā (KR) noteiktajiem
kritērijiem:
a) būvprakse specialitātē, ja: būvprakse ir viens gads
- 10 punkti
ā) tas pats, ja būvprakse ir divi gadi
- 20 punkti
b) tas pats, ja būvprakse ir trīs gadi
- 30 punkti
c) tas pats, ja būvprakse ir četri gadi
- 40 punkti
č) tas pats, ja būvprakse ir pieci gadi
- 50 punkti
profesionālā pilnveide – kvalifikācijas celšanas kursi (vismaz 4 stundas):
d) vienas dienas kursi par jauno būvniecības regulējumu un ar to saistītiem
normatīvajiem aktiem (Būvniecības likums Vispārīgiem būvnoteikumi,
Speciālie būvnoteikumi specialitātē, MK not. Nr.610)
- 10 punkti
e) tas pats, divu dienu un vairāk
- 20 punkti
ē) vienas dienas kursi par LBN u.c. normatīvu pielietošanu specialitātē
- 10 punkti
f) tas pats, divu dienu un vairāk
- 20 punkti
g) vienas dienas kursi par attiecīgās sfēras būvniecības tehnoloģijām
- 10 punkti

h) tas pats, divu dienu un vairāk
i) vienas dienas kvalifikācijas kursi par pieredzi un kļūdu novēršanu
būvniecības procesos
ī) tas pats, divu dienu un vairāk
k) vienas dienas kursi par darbu aizsardzību, drošu kravas
pārvietošanu vai ugunsdrošību
ķ) tas pats, divu dienu un vairāk
Piezīme: ja augšminētie kursi dienā notiek līdz 4 stundām
punktu skaits tiek samazināts uz pusi.
l) jauno speciālistu stažēšanās programmas vadīšana vienu gadu
ļ) tas pats, divu gadu un vairāk
m) darbs BSSI kā ekspertam vai komisijā 1 gadu
n) tas pats, 2 vai vairāk gadus
ņ) diplomprojektu vadība būvniecībā (par diplomandu)
o) diplomprojektu recenzija būvniecībā (par diplomandu)
p) darbs diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā (par komisiju)
r) kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju mācību
iestādēs vai firmās, ne mazāk, kā 2 nedēļas
s) piedalīšanās būvniecības izstādēs vai konferencēs, semināros
š) pedagoga prakse RTU, LLU vai RCK (viens priekšmets)
t) papildus augstākās izglītības iegūšana ar būvniecības specialitātē
u) lektora prakse par būvniecības jautājumiem (par katru tēmu)
ū) zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību (viena tēma)
v) viena gada administratīvais darbs ar būvniecību saistītā uzņēmumā
z) tas pats, divi gadi un vairāk

- 20 punkti
- 10 punkti
- 20 punkti
- 10 punkti
- 20 punkti
- 15 punkti
- 25 punkti
- 15 punkti
- 25 punkti
- 5 punkti
- 2,5 punkti
- 2,5 punkti
- 20 punkti
- 10 punkti
- 20 punkti
- 30 punkti
- 5 punkti
- 10 punkti
- 10 punkti
- 20 punkti

ž) piedalīšanās ar LBS līdzdalību organizēto gada labāko būvinženieru un būvju
skates nomināciju izvērtēšanā (ne mazāk kā 50% nomināciju)
- 20 punkti

Piezīme: Ēku konstrukciju projektētājiem profesionālā pilnveide obligāti jāveic par
eirokodu pielietošanu vismaz 20 kvalifikācijas punktu apjomā.
4.5 Eksperts pārbaudes rezultātus, nosakot būvspeciālista iegūto kvalifikācijas punktu skaitu,
atzinuma formā iesniedz BSSI PAN komisijai izvērtēšanai, kura, atkarībā no atzinumā
konstatēto, ierosina BSSI galvenajam administratoram pieņemt vienu no lēmumiem:
a) aktualizēt būvspeciālista kompetences atbilstību izdotajam būvprakses sertifikātam,
ievadot par to informāciju BIS-ā, ja būvspeciālista darbība bijusi atbilstoša MK not. Nr.610
noteiktajām prasībām;
b) MK not. Nr.610 paredzētajos gadījumos noteikt sertificētiem būvspeciālistiem pienākumu
veikt profesionālās pilnveides testa kārtošanu attiecīgajā sertifikāta darbības sfērā;
c) apturēt būvprakses sertifikāta darbību uz laiku.
4.6 Būvprakses sertifikāta un tā darbības sfēru aktualizēšana bez papildu prasībām tiek
veikta, ja izpildīti visi sekojoši nosacījumi:
a) būvspeciālists nav nokavējis ikgadējo informācijas ievadīšanas BIS-ā termiņu (kārtējā
gada 01.aprīlis) MK not. Nr.610 noteiktās informācijas apjomā un veicis patstāvīgās prakses
uzraudzības gada maksājumu par katru būvprakses sertifikāta darbības sfēru;
b) būvspeciālists pēdējo piecu gadu periodā ir paaugstinājis savu profesionālo kompetenci
ne mazāk kā 90 kvalifikācijas punktu apjomā [šo noteikumu p.4.4 ap/punkti no d) līdz ķ)],
t.sk vismaz 20 kvalifikācijas punkti par jauno būvniecības regulējumu un procedūru [šo
noteikumu p.4.4 ap/punkts e)]. Ēku konstrukciju projektētājiem noteikti jābūt arī vismaz 20
kvalifikācijas punkti par profesionālo pilnveidi eirokodu pielietošanā;
c) būvspeciālists pēdējā piecu gadu periodā vismaz trīs gadus (30 kvalifikācijas punkti) ir
strādājis būvprakses sertifikātā norādītajās darbības sfērās;

d) atskaites periodā par būvspeciālista darbu kvalitāti nav bijušas pamatotas sūdzības, kā arī,
BSSI Ētikas kodeksa pārkāpumi.
4.7 Ja būvspeciālists pēdējo piecu gadu periodā nav veicis profesionālo pilnveidi par jauno
būvniecības regulējumu un procedūru šo noteikumu p. 4.4 ap/punktā d) vai e) vismaz 20
kvalifikācijas punktu apjomā, viņa būvprakses sertifikāta darbība netiek aktualizēta līdz šīs
profesionālās pilnveides veikšanai vismaz noteikto 20 kvalifikācijas punktu apjomā.
4.8 Ja piecu gadu periodā būvspeciālista kvalifikācijas punktu skaits profesionālajā
pilnveidē ir mazāks par 90 kvalifikācijas punktiem, bet ir vismaz 45 punkti, būvspeciālistam
ir jākārto zināšanu pārbaude testa veidā atbildot uz 24 biļešu jautājumiem.
4.9 Ja piecu gadu periodā būvspeciālista kvalifikācijas punktu skaits profesionālajā
pilnveidē ir mazāks par 45 kvalifikācijas punktiem, būvspeciālistam būvprakses sertifikāta
darbība tiek apturēta līdz profesionālās pilnveides kvalifikācijas punktu skaits nav sasniegts
vismaz 45 kvalifikācijas punktu apjomā.
4.10 Ja būvspeciālists par pēdējo piecu gadu profesionālo darbību kopā ir ieguvis vismaz
150 kvalifikācijas punktus, BSSI var noteikt, ka būvspeciālista klātbūtne BSSI Pretendentu
atbilstības novērtēšanas (PAN) komisijā nav obligāta.
4.11 BSSI pieņem lēmumu par atkārtotu zināšanu pārbaudi sertificētam būvspeciālistam, ja:
a) sertificētais būvspeciālists 3 gadu periodā nav sniedzis informāciju BIS par noteiktā
apjoma kompetences paaugstināšanu;
b) sertificētais būvspeciālists 5 gadu periodā par profesionālo pilnveidi ir ieguvis mazāk kā
90, bet vismaz 45 kvalifikācijas punktu;
c) atkārtoti 2 gadu laikā būvspeciālistam izteikts brīdinājums par patstāvīgās prakses vai
profesionālās ētikas pārkāpumu;
d) būvspeciālists to ierosina pats.
4.12 Nesekmīgas zināšanu pārbaudes gadījumā būvspeciālists ir tiesīgs veikt atkārtotu
zināšanu pārbaudi pēc viena mēneša. Ja arī tad pārbaude nav sekmīga, atkārtota iespēja ir
tikai pēc 6 mēnešiem, nomaksājot būvspeciālistu kompetences pārbaudes pilnu maksu.
4.13 Pamatojoties uz BSSI PAN komisijas ierosinājumu BSSI lēmumu pieņem BSSI
galvenais administrators. BSSI lēmumu atbildīgā sekretāre ievada BIS.
5. Sertificētā būvspeciālista pienākumi un tiesības
5.1 Sertificētā būvspeciālista pienākums viņa būvprakses uzraudzības laikā ir savlaicīgi
sniegt BSSI ekspertam visu pieprasīto informāciju un šaubu gadījumā arī dokumentus, kas
saistīti ar būvspeciālista praksi un kompetences paaugstināšanu, ja tā neapšaubāmā veidā nav
atrodama BIS.
5.2 Būvspeciālistam ir pienākums katru kalendāro gadu paaugstināt profesionālo kompetenci
sertifikātā norādītajās darbības sfērās, saskaņā ar BSSI noteikto kompetences paaugstināšanas
pasākumu tēmu un apjomu sarakstu, apmeklējot informatīvos seminārus, apmācības centrus
un citus kompetenci paaugstinošus pasākumus.
5.3. Būvspeciālistam ir tiesības sev nelabvēlīgu BSSI lēmumu, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Ekonomikas
ministrijā.
5.4. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.
5.5. Būvspeciālistam jāievēro BSSI apstiprinātais Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss.

