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 APSTIPRINĀTS  25.11.2014.  
(Ar grozījumiem 14.09.2018.  

29.10.2019., 13.02.2020. 03.09.2020.) 
 
 

Latvijas Būvinženieru savienības 
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI)  

 
NOLIKUMS 

par pretendentu un sertificēto būvniecības speciālistu profesionālās  
kompetences novērtēšanu nereglamentētajā darbības sfērā  

 
 

Terminu un saīsinājumu skaidrojums: 
LBS – Latvijas Būvinženieru savienība; 
BSSI – Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija; 
LBS BSSI – ir patstāvīga LBS struktūrvienība, kura ir izveidota,  lai  realizētu  valsts 
deleģēto  funkciju, būvspeciālistu  kompetences  novērtēšanu  un patstāvīgās prakse   
uzraudzību. Būvniecības speciālistu un būvspeciālistu sertificēšanu nereglamentētajās 
darbības jomās; 
Pretendents – persona, kas iesniegusi pieteikumu pielaišanai sertifikācijas procesā; 
Kandidāts – pretendents, kurš izpildījis konkrētus priekšnoteikumus un ir pielaists 
sertifikācijas procesam; 
Būvspeciālists – persona, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) 
būvniecības jomā reglamentētās profesijās; 
Būvniecības speciālists - persona, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības 
(sertifikātu) būvniecības jomā nereglamentētās profesijās, bet patstāvīgai praksei 
pirms tam nav obligāti nepieciešams iegūt patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) 
būvniecības jomā reglamentētās profesijās. 
 
1. Vispārīgie jautājumi 
 
1.1. Šis nolikums nosaka nepieciešamos nosacījumus un procedūru pretendentu 

profesionālo zināšanu pārbaudei būvprakses sertifikāta iegūšanai nereglamentētās 
darbības sfērās vai zināšanu pārbaudei, kas tiek veikta mutiskā vai testa veidā 
(eksaminācijā). 

1.2. Eksaminācijas komisijas locekļiem un šī procesa novērotājam jābūt izvēlētiem 
tādiem, kuri neatrodas interešu konflikta situācijā likuma "Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē ar izvērtējamo personu. 

1.3. Eksamināciju nodrošina LBS BSSI galvenā administratora no LBS BSSI ekspertu 
saraksta norīkota ekspertu komisija (turpmāk – eksaminācijas komisija), kuras 
sastāvā ir vismaz divi būvspeciālisti vai būvniecības speciālisti ar jau iegūtu 
sertifikātu nereglamentētajā darbības jomā ar vismaz piecu gadu patstāvīgo praksi. 
LBS BSSI ir tiesīgs norīkot ekspertu statusā arī būvspeciālistus ar pielīdzināmu 
pieredzi būvprojektu vadīšanā vai augstāko mācību iestāžu mācībspēkus ar 
pielīdzināmām zināšanām, gadījumos, ja kādā no ekspertējamām jomām ir 
ekspertu nepietiekamība, vai saskatāmas ekspertu interešu konflikta pazīmes. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti 03.09.2020.) 

1.4. Svītrots  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 03.09.2020.) 
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1.5 Pretendentu kompetences pārbaudei ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko 
daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā un inženierakustikas ekspertīzē tiek izmantotas 
biļetes, kurās iekļauti LBS BSSI sagatavoti profesionālai darbībai atbilstoši jautājumi. 
Šajā kompetences pārbaudes eksāmena biļetē ir iekļauti līdz 10 jautājumi testa veidā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 03.09.2020.) 
1.6 Eksāmena testa pārbaudē katram jautājumam ir piedāvātas 3 atbildes, no kurām 
tikai viena ir pareiza, kura biļetē nepārprotami jāfiksē norādītajā vietā.  
1.7 Kandidāts, būvniecības speciālists vai būvspeciālists (turpmāk – kandidāts) bez 
papildus jautājumiem drīkst kļūdīties ne vairāk kā vienu reizi, ja viņš kļūdījies divas 
reizes, tad Eksaminācijas komisijas locekļi veic interviju ar kandidātu, uzdodot tam 
jautājumu no tēmām, kas būtiskas attiecīgai specialitātei, jomai vai darbības sfērai. Ja 
nav atbildēts uz 2 vai vairāk jautājumiem, eksāmens nav nokārtots. 
1.8. Kandidātu zināšanu pārbaudes darbam tiek nozīmēti 2-3 eksaminatori no LBS 
BSSI apstiprinātā ekspertu sastāva.  
1.9. Pārējām sertificējamām jomām nereglamentētajā darbības sfērā (Ēku un to 
konstrukciju tehniskā apsekošana; Tiltu konstrukciju tehniskā apsekošana; Ceļu 
tehniskā apsekošana; Ēku konstrukciju pārbaude; Tiltu konstrukciju pārbaude; Ēku 
būvdarbu veikšanas projektu izstrāde; Ceļu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde; 
Tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrāde; Ēku būvprojektu vadīšana; Ceļu 
būvprojektu vadīšana; Tiltu būvprojektu vadīšana; Ēku nojaukšana; Ceļu nojaukšana; 
Tiltu nojaukšana; Projektu vadīšana) notiek mutiska kompetences novērtēšana 
Eksaminācijas komisijā, par ko tiek sagatavots protokols un aizpildītas eksaminācijas 
lapas no katra Eksaminācijas komisijas locekļa, fiksējot pretendenta atbildes uz 
uzdotajiem jautājumiem. 
1.10. Ja kandidāts pirmajā reizē nenokārto zināšanu pārbaudi viņam ir tiesības to par 
pusi no noteiktās sākotnējās maksas veikt atkārtoti kādā no nākamajām pārbaudēm, 
vienojoties par konkrēto datumu ar LBS BSSI. 
1.11. Atkārtotas zināšanu pārbaudes nenokārtošanas gadījumā, pretendentam par 
pilnu noteikto sākotnējo samaksu sertifikācijas procedūra jāveic no jauna, bet ne ātrāk 
kā pēc 6 mēnešiem. 

 
2. Zināšanu pārbaudes veikšanas procedūra 

 
2.1. Pretendents uz zināšanu pārbaudi tiek uzaicināts pēc visu sertifikācijai 

nepieciešamo dokumentu iesniegšanas LBS BSSI birojā, kurā viņš tiek informēts 
par pārbaudes dienu, laiku un vietu. 

2.2. Pretendents veic atzīmi uz sava iesnieguma, ka viņš piekrīt tam, ka sertifikāts būs 
nereglamentētā sfērā. 

2.3. Pirms zināšanu pārbaudes uzsākšanas kandidātam, LBS BSSI Eksaminācijas 
komisijas vadītājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

2.4. Zināšanu pārbaude testa veidā notiek noteiktajā laikā rindas kārtībā izvēloties 
kādu no Eksaminācijas komisijas piedāvātajām biļetēm, apdomas laikā fiksējot uz 
izvēlētās biļetes savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārbaudes dienas datumu. Izvēlētās 
biļetes numuru kāds no komisijas locekļiem atzīmē uz attiecīgā pretendenta 
Iesnieguma dokumenta, lai veicot pārbaudi, komisija varētu pārliecināties par 
pārbaudes biļetes atbilstību. 

2.5. Atbilžu sagatavošanas laikā kandidāti ar vienādu biļešu numuriem atbilžu 
sagatavošanas telpā nedrīkst atrasties blakus. Kandidāti nedrīkst kontaktēties savā 
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starpā, kā arī izmantot jebkādus palīglīdzekļus, izņemot normatīvos aktus papīra 
formātā.  

2.6. Veicot pārbaudi testa veidā, kandidātam pret pareizo atbildi jāveic norādītajā 
vietā atzīme ķeksīša vai citā nepārprotamā veidā.  

2.7. Kārtojot eksāmenu, pareizā atbilde tiek vērtēta pēc atbilstības attiecīgo 
likumdošanas vai normatīvo aktu prasībām, kā arī attiecīgās jomas teorijas un 
prakses atbilstībai, nepieciešamības gadījumā pretendents atbildi var papildināt ar 
komentāriem. Nepareizas atbildes gadījumā komisija atzīmē uz atbildes lapas 
pareizo atbildi, kā arī izskaidro kandidātam, kāpēc tā ir nepareiza.  

2.8. Ja kandidāts nepiekrīt komisijas viedoklim un nevar pierādīt savas atbildes 
pareizību, eksāmena lapā tiek fiksēta kandidāta atbilde, kāpēc viņš uzskata savu 
atbildi par pareizu, ko viņš paraksta, kā arī komisijas pamatojums, kāpēc atbilde 
nav pareiza2.9. Eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir bijusi fiksēta viena 
nepareiza atbilde. 

2.10. Zināšanu pārbaude mutiskā veidā notiek veicot audioierakstu, kurš tiek 
uzglabāts vismaz vienu mēnesi, informējot pa to kandidātu un Eksaminācijas 
komisijai uzdodot padziļinātus jautājumus par:  

2.10.1. kandidāta uzrādīto profesionālo pieredzi pieprasītajā sfērā (divi 
jautājumi); 

2.10.2. kandidāta piestādītajiem attiecīgās jomas darbiem (trīs jautājumi); 
2.10.3. būtiskākajiem normatīvajiem aktiem, kas tika izmantoti vai kuri 
jāizmanto attiecīgajā piepasītajā nereglamentētajā sfērā (trīs jautājumi). 

2.11. Katrs eksaminācijas komisijas loceklis aizpilda eksaminācijas lapu ar savu 
vērtējumu par saņemtām atbildēm no kandidāta pēc sekojoša principa:  
 

Apguves 
līmenis 

Vērtējums Skaidrojums 

Augsts 3 balles Pilnīga atbilde - teicama vai laba atbilde. 

Vidējs 2 balles Nepilnīga atbilde - gandrīz laba vai viduvēja 
atbilde. 

Zems 1 balle Negatīvs vērtējums - atbilde nav pareiza vai nav 
sniegta. 

 
2.12.  Eksāmens tiek uzskatīts par nenokārtotu, ja iestājas kāds no šādiem 

gadījumiem: 
2.12.1 Eksaminācijas lapās vairāk par vienu atbildi novērtēta ar 1 balli; 
2.12.2 kopējais novērtējums ir mazāks par 60% no maksimāli iegūt 

iespējamo ballu skaita. 
2.13 Eksaminācijas komisijas locekļi ieraksta savu vērtējumu kandidāta 

eksaminācijas protokolā, gala vērtējums tiek aprēķināts matemātiski, nosakot 
vidējo vērtējumu par katru atbildi. 

2.14 Eksaminācijas protokolā norāda vai eksaminējamā persona ir nokārtojusi/nav 
nokārtojusi eksāmenu un to paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījās 
attiecīgajā procedūrā.  

2.15 Eksāmena vai testa pārbaudes procesā piedalās LBS BSSI norīkots 
Novērotājs, kura uzdevums ir sekot Eksaminācijas komisijas un zināšanu 
pārbaudes kārtotāju LBS BSSI Kvalitātes Rokasgrāmatas un šī nolikuma visu 
prasību konsekventu ievērošanu. 

2.16 Eksaminācijas protokolus iesniedz LBS BSSI galvenajam administratoram. 
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3. Lēmuma pieņemšana 

  
3.1 Eksāmena rezultātu, norādot biļetes numuru ar datumu vai mutiskās kompetences 

novērtēšanas komisijas protokolu ar numuru un datumu, pievienotajām 
eksaminācijas lapām paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā 
procedūrā. 

3.2. Sekmīgas pārbaudes nokārtošanas gadījumā par kandidāta atbilstību viņa 
izvēlētajai sertifikāta darbības sfērai, LBS BSSI galvenais administrators, piecu 
darba dienu laikā pēc eksaminācijas komisijas protokola parakstīšanas pieņem 
lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēras pievienošanu.  

3.3 Ja kandidāts pirmajā reizē nenokārto eksāmenu, tad LBS BSSI galvenais 
administrators pieņem lēmumu uzaicināt būvniecības speciālistu uz eksāmenu 
atkārtoti, norādot tā norises vietu un laiku. 

3.4. Lēmumu kandidātam vai būvniecības speciālistam paziņo Paziņošanas likuma 
noteiktajā kārtībā. 

 
4. Atkārtotais eksāmens 

 
4.1. Ja kandidāts atkārtoti nav nokārtojis eksāmenu, LBS BSSI galvenais 

administrators piecu darba dienu laikā pēc eksaminācijas komisijas protokola 
parakstīšanas pieņem lēmumu par kandidāta kompetences neatbilstību. 

4.2. Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz sertifikāta saņemšanu vai darbības 
sfēras pievienošanu ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par 
personas kompetences neatbilstību.  

4.3.Lēmumu kandidātam  paziņo Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā. 
 
5. Strīdu izskatīšana 
 
5.1 Ja kandidāts pamatoti nav apmierināts ar zināšanu pārbaudes procedūru vai 

rezultātu, viņš ir tiesīgs iesniegt apelāciju LBS BSSI galvenajam administratoram. 
5.2 Galvenais administrators, izvērtējot kandidāta apelācijas iesniegto dokumentu 

pamatotību un viņa veiktās zināšanu pārbaudes fiksēto neatbilstības objektivitāti, 
pieņem lēmumu par apelācijas noraidīšanu vai arī pamatotības gadījumā ieskaitīt 
pārbaudi kā nokārtotu vai uzdod veikt atkārtotu zināšanu pārbaudi citas komisijas 
sastāvā. 

5.3 Apelācija par katru gadījumu var notikt tikai vienu reizi, atbilstoši LBS BSSI 
Nolikumam par apelāciju izskatīšanu.  

5.4 Ja uz apelācijas noraidījuma pamata LBS BSSI pieņem kandidātam nelabvēlīgu 
lēmumu viņš var to viena mēneša laikā apstrīdēt Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. 
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