APSTIPRINĀTS 11.02.2015.
(Ar grozījumiem 09.08.2016,
14.09.2018., 29.10.2019.,
13.02.2020., 03.09.2020.)

Latvijas Būvinženieru savienības

Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI)
NOLIKUMS
Par būvspeciālistu sertifikāciju 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 noteikumi.
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā LBS Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija veic
būvspeciālistu,
būvniecības
speciālistu
sertifikāta
izsniegšanu,
resertifikāciju
nereglamentētajā sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2013 “Atbilstības novērtēšana.
Vispārīgas prasības personu sertificēšanas institūcijām” standartam sekojošās jomās:







Ēku un to konstrukciju tehniskā apsekošana;
Tiltu konstrukciju tehniskā apsekošana;
Ceļu tehniskā apsekošana;
Ēku konstrukciju pārbaude;
Tiltu konstrukciju pārbaude;
Ēku būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana;
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 Ceļu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana;
 Tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana;
 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;
 Inženierakustikas eksperts;
 Projektu vadīšana.
1.2. Būvprakses sertifikāts nereglamentētajā sfērā tiek piešķirts uz 5 gadiem, pēc kura beigām ir
iespēja tā darbības termiņu pagarināt (resertifikācija).
2. Prasības pretendentiem
2.1. Lai būvinženieris varētu pretendēt uz būvprakses sertifikāta iegūšanu kādā no
nereglamentētajām sfērām, viņam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
 jābūt iegūtai pirmā vai otrā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai;
 jābūt iegūtai atbilstošas kvalitātes un ilguma būvpraksei šī Nolikuma 2.3, 2.4, 2.5 un
2.6 punktos, kā arī Nolikuma “Par projekta vadītāju” 2.1 punktā paredzētajā kārtībā;
 jābūt jau iegūtam patstāvīgās prakses sertifikātam būvniecībā reglamentētajā jomā
šī nolikuma 2.3. apakšpunktā minēto jomu sertifikāta iegūšanai, izņemot
sekojošas jomas:
 Ēku būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana,
 Ceļu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana,
 Tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana,
 Inženierakustikas eksperts,
 Projektu vadītājs;
 jābūt pieprasītās būvprakses sertifikāta darbības sfēras profesionālām un attiecīgo
būvniecības normatīvo aktu zināšanām;
 pretendents nav bijis sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības
jomā, kas minēti Ministru kabineta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”
(turpmāk – Noteikumi) 3.pielikumā, vai tam ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 Iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukts pie kriminālatbildības par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēti Noteikumu 12.4 apakšpunktā.
2.2. Būvprakses sertifikāta iegūšanai vai papildus sertifikāta iegūšanai pretendentam jāiesniedz
LBS BSSI sekojoši dokumenti:
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noteiktas formas Iesniegums (1.pielikums);
noteiktas formas Darbu saraksts (2.pielikums);
LBS BSSI papildus pieprasītos praksi apliecinošos dokumentus;
bankas apliecinājumu par sertifikācijas maksu.

2.3. Pretendenti (būvspeciālisti) ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskai
apsekošanai, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudēm, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu
izstrādei, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanai, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanai var pretendēt uz
būvprakses sertifikāta iegūšanu vai tā resertifikāciju, ja viņiem jau ir iegūts un spēkā esošs
attiecīgās jomas (ēkas, ceļi, tilti) būvprakses sertifikāts reglamentētā sfērā.
2.4. Pretendenti (būvniecības speciālisti) ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu
un tāmju sastādīšanai, inženierakustikas ekspertiem, projektu vadīšanai var pretendēt uz
būvprakses sertifikāta iegūšanu vai tā resertifikāciju arī gadījumos, ja nav iegūts būvprakses
sertifikāts kādā no reglamentētajām jomām. Tādā gadījumā, sagatavojot darbu (nodevumu)
atbilstoši normatīvajiem aktiem un kas ir paredzēts būvniecības dalībniekiem, trešajām
personām, tas ir jāpārbauda un jāparaksta arī atbilstošas reglamentētās darbības sfēras
būvspeciālistam, savukārt, minimālajai profesionālajai pieredzei izvēlētajā sertificējamā jomā
jābūt vismaz trīs gadiem, izņemot inženierakustikas ekspertus un projektu vadītājus, kur
minimālajai profesionālajai pieredzei jābūt vismaz pieciem gadiem.
2.5. Pretendenta būvprakse tiek ieskaitīta par laiku, kas veikta pēc profesionālās izglītības
iegūšanas.
2.6. Savas būvprakses apliecināšanai pretendentam papildus jāiesniedz:

tehniskā apsekošanā – divi attiecīgās jomas darbi, kas ēkām noformēti atbilstoši
Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām;

konstrukciju pārbaudē – divi pārbaudīto konstrukciju darba sējumi ar norādītu
pārbaudes metodiku un izmantoto aprīkojumu;

būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā – divi attiecīgie
būvprojekta daļas sējumi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 202-18
"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", LBN 501-17 "Būvizmaksu
noteikšanas kārtība", bet autoceļu un ielu būvniecības jomā, atbilstoši standartam
LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi – 1. daļa: Ceļa trase" vai
standartam LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un
tiltu būvprojektu saturs un noformēšana" un citiem atbilstošiem normatīvajiem
aktiem;

būvdarbu veikšanas projektu izstrādē – divi attiecīgās jomas būvprojekta daļas
sējumi;

būvprojektu vadīšanā – divi attiecīgās jomas būvprojekti;

būvju nojaukšanā – divi attiecīgie apliecinājumi par nojaukšanu un darba devēja
rīkojumi;
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inženierakustikā – divas attiecīgās būvprojekta daļas, markas būvakustikas jomā;
projektu vadīšanā – attiecīgās jomas būvpraksi apliecinošie dokumenti, atbilstoši
LBS BSSI nolikumam “Par Projektu vadītāju”.

2.7. Lai uzsāktu pretendenta sertifikāciju, pretendentam jāiesniedz LBS BSSI birojā visi šī
nolikuma 2.2.punktā norādītie dokumenti personīgi vai jānosūta LBS BSSI pa pastu uz adresi:
Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99B ar norādi LBS BSSI vai jāiesniedz elektroniskā formā ar drošu
elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, sūtot tos uz e-pasta adresi: lbs@blbs.lv.
3. Kompetences novērtēšanas kārtība
3.1. Pilnā komplektā iesniegtos pretendenta dokumentus izskata un to atbilstību LBS BSSI
atbilstošos nolikumos noteiktajām prasībām izvērtē LBS BSSI norīkots attiecīgās jomas eksperts
izvērtējot pretendenta uzrādīto būvpraksi un nepieciešamības gadījumā arī profesionālās
izglītības atbilstību. 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.)

3.2. LBS BSSI eksperts vai eksperti pretendenta būvprakses izvērtēšanai papildus iesniegtajiem
dokumentiem var veikt arī būvprakses pārbaudi pretendenta darba vietā vai objektā.
3.3. Par veikto pretendenta atbilstību sertifikācijas prasībām, LBS BSSI eksperts sastāda
atzinumu, kas tiek iesniegts LBS BSSI atbildīgai sekretārei.
3.4. LBS BSSI atbildīgā sekretāre vismaz vienu reizi mēnesī organizē Pretendentu atbilstības
novērtēšanas komisijas vai Pretendentu atbilstības novērtēšanas eksaminācijas komisijas
sanāksmi (PAN) un tās darbam PAN komisijas priekšsēdētājam nodod ekspertu sagatavotos
pretendentu sertifikācijas dokumentus.
3.5. PAN komisijā tiek izvērtēta pretendenta gatavība kompetences pārbaudei (eksāmenam) ēku,
ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas jomā un
inženierakustikas ekspertīzes jomā, paziņojot arī par pārbaudes laiku un vietu. Citās darbības
jomās PAN veic pretendenta kompetences novērtēšanu mutiski.
3.6. Pretendenta kompetences pārbaude tiek veikta atbilstoši prasībām, ko nosaka LBS BSSI
Nolikums “Par pretendentu un sertificēto būvniecības speciālistu profesionālās kompetences
pārbaudi nereglamentētajā sfērā".
3.7. Ar kompetences novērtēšanas tēmām pretendents var iepazīties LBS BSSI tīmekļa vietnē
www.buvinzenierusavieniba.lv sadaļā "Sertifikācija".
3.8. Pirms eksāmena uzsākšanas kandidātam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī
maksājuma par sertifikāciju apliecinājums, ja tas nav bijis iesniegts LBS BSSI jau iepriekš.
3.9. Eksāmena sekmīgas nokārtošanas gadījumā LBS BSSI galvenais administrators pieņem
lēmumu par attiecīgā būvprakses sertifikāta piešķiršanu un iekļaušanu LBS BSSI Sertificēto
būvniecības speciālistu sarakstā LBS BSSI tīmekļa vietnē www.buvinzenierusavieniba.lv.
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3.10. Nesekmīga eksāmena gadījumā kandidātam ir iespēja to kārtot atkārtoti nākošo reizi,
samaksājot pusi no noteiktās sertifikācijas maksas. Ja arī tad eksāmenu kandidāts nenokārto, vai
bez attaisnojoša iemesla, par to iepriekš neinformējot LBS BSSI atbildīgo sekretāri, uz eksāmenu
neierodas, viņam sertifikācijas process jāsāk no jauna ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem, nomaksājot
pilnu noteikto sertifikācijas maksu.
3.11. LBS BSSI nodrošina LBS BSSI PAN komisijas un Eksaminācijas komisijas darba
protokolēšanu, visu ar sertifikāciju saistīto dokumentu lietvedību un uzglabāšanu.
3.12. Nelabvēlīga LBS BSSI lēmuma gadījumā kandidāts var viena mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas iesniegt apelāciju LBS BSSI galvenajam administratoram.
3.13. Atkārtota sev nelabvēlīga LBS BSSI lēmuma gadījumā, kandidātam var to viena mēneša
laikā apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.
4. Citi nosacījumi
4.1. LBS BSSI sertificētiem speciālistiem patstāvīgajā praksē jāievēro "Būvprakses sertifikāta
izmantošanas nosacījumi".
4.2. LBS BSSI sertificēto būvniecības speciālistu resertifikāciju veic atbilstoši LBS BSSI
Nolikuma “Par nereglamentētā sfērā sertificētu būvniecības speciālistu resertifikāciju” noteiktai
kārtībai.
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Pielikums Nr.1
Iesniegums
būvniecības speciālista sertifikāta nereglamentētajā darbības sfērā saņemšanai
būvniecības speciālista resertifikācijai nereglamentētajā darbības sfērā
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

5. E-pasts

piekrītu publiskošanai

jā/

nē

jā/

nē

jā/

nē

6. Sertificēšanas joma, specialitāte, darbības sfēra

7. Profesionālā izglītība
Profesionālās augstākās
izglītības līmenis

piekrītu publiskošanai
Kvalifikācija un/vai
grāds

Izglītības iestādes
nosaukums

Diploma izdošanas datums

8. Darba vieta
Iestādes vai firmas nosaukums,
reģistrācijas numurs

Amats

Adrese, tālrunis, e-pasta adrese

9. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (personas izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (ja
informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā), darbu saraksts (2. pielikums), praktiskā darba pieredzi
apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti)

20__.gada ___.______________
(paraksts*)
Piezīme: * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem
aktiem
par
elektronisko
dokumentu
noformēšanu.
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Pielikums Nr.2
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

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)
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Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var būt par pamatu sertifikāta anulēšanai.
Sniegtās informācijas publiskošanai piekrītu

jā/

nē

Būvniecības speciālista 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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