APSTIPRINĀTS:
2018. gada 14. septembrī
(Ar grozījumiem 19.12.2019., 05.03.2020. un 13.10.2020.)
Saskaņots ar Ekonomikas ministriju
(27.01.2020. vēstule Nr. 3.3-7/2020/455N,
05.03.2020. vēstule Nr. 3.3-7/2020/1242N un
06.11.2020. vēstule Nr. 3.3-7/2020/1242N)

Latvijas Būvinženieru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI)
NOLIKUMS
par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista
patstāvīgās prakses uzraudzību
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;
BIS – Būvniecības informācijas sistēma;
Būvspeciālists – persona, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) būvniecības
jomā reglamentētās profesijās
1. Vispārīgais jautājums
1.1 Šis nolikums nosaka LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (turpmāk BSSI) procedūru un nosacījumus, reglamentētās darbības sfērās sertificēto
būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa nodrošināšanai atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 „Būvspeciālistu
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk noteikumi Nr. 169), Ekonomikas ministrijas vadlīnijām būvspeciālistu kompetences
pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses
uzraudzību (apstiprinātas ar EM 2018. gada 23. augusta rīkojumu Nr.2.17-1/2018/52)
kā arī, ievērojot standartu LVS EN/ISO 17024:2013 – „Atbilstības novērtēšana.
Vispārīgās prasības personu novērtēšanas institūcijām”.
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2. Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros LBS BSSI noteiktās
procedūras
2.1 LBS BSSI darbinieks katru gadu pēc 1. aprīļa pārbauda, vai saskaņā ar noteikumu
Nr.169 44.7. apakšpunktā minēto, būvspeciālists ir samaksājis patstāvīgās prakses
uzraudzības gada maksu (turpmāk – uzraudzības maksājums):
2.1.1 ja būvspeciālists ir samaksājis uzraudzības maksājumu, LBS BSSI darbinieks veic
nepieciešamo datu ievadi BIS sadaļā “Uzraudzības maksājums”;
2.1.2 ja būvspeciālists nav samaksājis uzraudzības maksājumu, LBS BSSI pamatojoties
uz noteikumu Nr.169 46. punktu, rakstiskā veidā pieprasa būvspeciālistam 30 dienu
laikā veikt nepieciešamo maksājumu.
2.2 Pēc noteiktā termiņa beigām LBS BSSI darbinieks atkārtoti pārbauda, vai
būvspeciālists ir samaksājis uzraudzības maksājumu:
2.2.1 ja būvspeciālists ir samaksājis uzraudzības maksājumu, tad LBS BSSI darbinieks
veic nepieciešamo datu ievadi BIS sadaļā “Uzraudzības maksājums”;
2.2.2 ja būvspeciālists nav samaksājis uzraudzības maksājumu, tad saskaņā ar noteikumu
Nr.169 51.2. apakšpunktu LBS BSSI galvenais administrators pieņem lēmumu par
būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu līdz uzraudzības maksājuma
pilnīgai samaksai.
2.3 LBS BSSI galvenā administratora norīkotais eksperts ne retāk kā reizi piecos gados
(vismaz 1 mēnesi pirms piecu gadu pārbaudes cikla beigām) plānveidīgi pārbauda
informāciju BIS par katra būvspeciālista pēdējo piecu gadu periodā:
2.3.1 veikto patstāvīgo būvpraksi (noteikumu Nr.169 44.6. apakšpunkts);
2.3.2 veikto profesionālo pilnveidi (noteikumu Nr.169 44.5. apakšpunkts);
2.3.3 pieejamo informāciju par maznozīmīgiem būvspeciālista profesionālās darbības
pārkāpumiem;
2.3.4 pārbauda ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas būvspeciālista vienu
izstrādātu būvprojektu vai tā attiecīgo sadaļu, kuru būvspeciālists izstrādājis un
parakstījis, un par kuru ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
2.4 LBS BSSI pastāvīgi pēc būtības izvērtē sūdzības un saņemto informāciju par
būvspeciālista iespējamiem pārkāpumiem saskaņā ar LBS BSSI nolikumu “Nolikums
par sūdzību un cita veida informācijas par būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu un
būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu reglamentētajā
darbības sfērā”.
2.5 LBS BSSI katru gadu plānveidīgi veic padziļināto būvprakses uzraudzības procedūru
1 procenta apmērā no kopējā sertificēto būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā:
2.5.1 LBS BSSI galvenā administratora norīkoti eksperti ēku, restaurācijas, tiltu, ceļu
būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērās izvēlas vienu, pēc nejaušības
principa, būvobjektu, kurā aktīvi notiek būvdarbi (prioritāte trešās grupas
būvobjektiem) un būvobjektā uz vietas pārbauda vai būvspeciālists savus
profesionālos pienākumus veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par veikto
pārbaudi eksperts sagatavo protokolu un iesniedz to LBS BSSI galvenajam
administratoram.
2.5.2 LBS BSSI galvenā administratora norīkoti eksperti ēku konstrukciju, tiltu, ceļu
projektēšanas darbības sfērās un inženierizpētē izvēlas vienu, pēc nejaušības
principa, būvprojektu/darbu, kuru būvspeciālists izstrādājis/veicis pārskata periodā
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un veic padziļinātu pārbaudi par atbilstību normatīvo aktu prasībām, ietverot būtisko
raksturlielumu aprēķinu pārbaudi. Par veikto pārbaudi eksperts sagatavo protokolu
un iesniedz to LBS BSSI galvenajam administratoram.
2.5.3 Ja šī nolikuma 2.5.1. un 2.5.2 apakšpunktā minētajā gadījumā protokolā ir
konstatētas būvspeciālista profesionālās darbības neatbilstības vai pārkāpumi LBS
BSSI galvenais administrators uzdod sākt būvspeciālista pārkāpumu izvērtēšanu
saskaņā ar LBS BSSI nolikumu “Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas
par būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu un būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā
darbības apturēšanu un atjaunošanu reglamentētajā darbības sfērā”.
2.5.4 Būvspeciālistus padziļinātai pārbaudei izvēlas vadoties pēc šādiem riskiem:
2.5.4.1 par būvspeciālistu LBS BSSI ir saņemta informācija par paviršību vai maznozīmīgu
patstāvīgās būvprakses pārkāpumu;
2.5.4.2 uz aizdomu pamata iegūta objektīva informācija par profesionālās ētikas normu
neievērošanu;
2.5.4.3 LBS BSSI nozīmētais eksperts vai BSSI atbildīgajai darbinieks ir konstatējis
nepamatotu BIS datu bāzē ievadīto būvprakses vai profesionālās pilnveides
informāciju;
2.5.4.4 iegūta informācija par iespējamu pārkāpumu, ka būvspeciālists pats nav kontrolējis,
vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais
būvspeciālists;
2.5.4.5 saņemta informācija, ka būvspeciālists praktizējis vienlaicīgi vairākos būvobjektos;
2.5.4.6 LBS BSSI padziļinātai pārbaudei būvspeciālistu ir tiesīga izvēlēties arī pēc
nejaušības principa.
2.5.5 LBS BSSI veicot būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanu, pamatojoties uz
saņemto informāciju vai sūdzību par iespējamiem profesionālās darbības
pārkāpumiem, noteikumu Nr.169 noteiktajā kārtībā var pieņemt sekojošus lēmumus:
2.5.5.1 par brīdinājuma izteikšanu;
2.5.5.2 par pienākumu LBS BSSI noteiktajā termiņā kārtot kompetences pārbaudi;
2.5.5.3 par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku;
2.5.5.4 par būvprakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu;
2.5.5.5 par pārkāpuma lietas izbeigšanu, ja nav konstatēts vai konstatēts maznozīmīgs
pārkāpums.
2.5.6 Pieņemto lēmumu LBS BSSI būvspeciālistam paziņo Paziņošanas likuma noteiktajā
kārtībā un triju darbdienu laikā iekļauj būvspeciālistu reģistrā.
3. Būvspeciālista pienākumi būvprakses sertifikāta uzturēšanai
3.1 Būvspeciālistam saskaņā ar noteikumu Nr. 169 44.7. apakšpunktu ir pienākums, katru
gadu līdz 1. aprīlim samaksāt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu noteikumu
Nr. 169 65.2. apakšpunktā un Ministru kabineta 05.03.2019. noteikumu Nr. 100
“Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis” noteiktajā apmērā.
3.2 Būvspeciālistam saskaņā ar noteikumu Nr. 169 44.3. un 44.4. apakšpunktu ir pienākums
būvspeciālistu reģistrā uzturēt aktuālu savu kontaktinformāciju un informāciju par
izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu (ja papildus iegūta ar
būvniecību saistīta izglītība).
3.3 Būvspeciālists par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā līdz kārtējā gada
1. aprīlim ir pienākums BIS ievadīt šādu informāciju:
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3.3.1 par patstāvīgo praksi, būvprakses apliecināšanai pievienojot šādus dokumentus:
1.tabula

Darbības sfēra
Ēku, tiltu, ceļu būvdarbu
vadīšanas
un
būvuzraudzības darbības
sfērās

Restaurācijas būvdarbu
vadīšanas
un
būvuzraudzības darbības
sfērās
Ēku konstrukciju, tiltu,
ceļu
projektēšanas
darbības sfērās

Inženierizpētē
(ģeotehniskā
inženierizpēte
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un

Praksi apliecinošie dokumenti
BIS jāpievieno dokumentus, kas apliecina būvspeciālista
reālu darbu noradītajā būvobjektā, kā arī jāpievieno kāds
no dokumentiem, kas apliecina būvdarbu uzsākšanas laiku
un būvdarbu nobeiguma laiku.
Piemēram: Būvdarbu žurnāla 1. un 8. lapu (transportbūvju
būvniecības darbības sfērās - būvdarbu žurnāla galvenie dati
un daļa Nr.2 "Par būvdarbu izpildi atbildīgie
inženiertehniskie darbinieki") un darba devēja rīkojumu par
būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pienākumu veikšanu.
Būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi, nobeidzot būvdarbus - Apliecinājumu par būves
gatavību ekspluatācijā (reģistrētu būvvaldē) un aktu par
būves pieņemšanu ekspluatācijā;
Apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi, rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu,
nobeidzot būvdarbus - Apliecinājuma kartes II daļu ar
atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
Paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi, rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu,
nobeidzot būvdarbus - Paskaidrojuma raksta II daļu ar
atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
Būvdarbiem, kam nav nepieciešama būvniecības iecere
(piem. remontdarbi, avārijas likvidēšana) iesniedz līgumu, ja
līguma saturā nav norādīts būvspeciālists, tad rīkojumu,
nobeidzot būvdarbus - būvdarbu pieņemšanas - nodošanas
aktu. Tehniskās apsekošanas veicēji pievieno tehniskās
apsekošanas atzinumu.
BIS jāpievieno dokumentus, kas apliecina būvspeciālista
reālu darbu noradītajā objektā, kā arī jāpievieno kāds no
dokumentiem, kas apliecina būvdarbu uzsākšanas laiku un
būvdarbu nobeiguma laiku.
BIS jāpievieno dokumentus, kas pierāda būvspeciālista
saistību ar norādīto būvprojektu.
Piemēram: būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas
nosacījumu izpildi. Projekta vispārīgo datu lapa, lapa, uz
kuras ir būvspeciālista paraksts, izstrādātā projekta atbilstošā
daļa ar aprēķiniem, kuru būvspeciālists ir izstrādājis un
parakstījis.
Apliecinājuma karti ar atzīmi par būvniecības ieceres
akceptu būvvaldē. Izstrādātā projekta atbilstošā daļa, kuru
būvspeciālists ir izstrādājis un parakstījis.
Paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvniecības ieceres
akceptu būvvaldē. Izstrādātā projekta atbilstošā daļa, kuru
būvspeciālists ir izstrādājis un parakstījis.
BIS jāpievieno dokumentus, kas pierāda būvspeciālista
saistību ar norādīto objektu.
Piemēram: līgumu un darba devēja rīkojumu, kas norādītu

ģeotehniskā uzraudzība)

par inženierizpētes darbu uzsākšanu un dokumentu, kas
norādītu par darbu nobeigumu (darbu pieņemšanas nodošanas aktu), veikto darbu atskaiti, kuru izstrādājis un
parakstījis būvspeciālists, objekta ģeotehniskās izpētes
pārskatus.

3.3.2 informāciju par apmeklētajiem, darbības sfērai atbilstošiem profesionālās pilnveides
pasākumiem vai pielīdzinātiem pasākumiem (skat. šī nolikuma 2., 3. un 4. tabulu),
elektroniski pievienojot apliecinošu dokumentu, ja pilnveides pasākumi veikti LBS
BSSI tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu pilnveides pasākumu organizatoru
saraksts” norādītajās organizācijās. Ja pilnveides pasākumi apmeklēti citās
organizācijās (tai skaitā ārvalstu), izvērtēšanai LBS BSSI ekspertam, papildus
jāpievieno pilnveides pasākuma programmas apraksts, norises ilgums, lektori un to
kvalifikācija. Ja profesionālās pilnveides kursi vai semināri apmeklēti Latvijā
specializētās mācību organizācijās, tām jābūt reģistrētam Izglītības kvalitātes valsts
dienestā, tīmekļa vietne https://viis.lv/Default.aspx, Nacionālajā izglītības iespēju
datubāzē, kuru uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra, tīmekļa vietne
http://www.niid.lv/ vai pašvaldībā licencētām pieaugušo neformālās izglītības
programmas īstenošanai (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
licencētās pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības organizācijas un
programmas pieejamas tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences).
3.4 Ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas būvspeciālistam pēc LBS BSSI
pieprasījuma ir pienākums iesniegt LBS BSSI vai pievienot BIS izvērtēšanai vienu
izstrādātu būvprojektu vai tā attiecīgo sadaļu, kuru būvspeciālists izstrādājis un
parakstījis, un par kuru ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
3.5 Būvspeciālistam ir pienākums LBS BSSI noteiktajā termiņā kārtot būvspeciālista
kompetences pārbaudi (turpmāk – eksāmens) atbilstoši noteikumu Nr. 169 40. punkta
un 48.5. apakšpunkta prasībām un LBS BSSI nolikumā “Nolikums par pretendentu vai
būvspeciālistu kompetences pārbaudi” noteiktai kārtībai šādos gadījumos:
3.5.1 ja pārbaudāmajā piecu gadu periodā būvspeciālists ir praktizējis mazāk nekā trīs
gadus;
3.5.2 ja pārbaudāmajā piecu gadu periodā būvspeciālistam LBS BSSI noteiktajā apjomā
(šī nolikuma 4.7. vai 4.8 apakšpunkts) nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi
sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā;
3.5.3 ja būvspeciālistam pamatojoties uz noteikumu Nr.169 50. punktu, brīdinājums par
profesionālās darbības pārkāpumiem piecu gadu laikā izteikts divas reizes;
3.5.4 ja būvspeciālistam konstatēti vairāki maznozīmīgi būvspeciālista profesionālās
darbības pārkāpumi;
3.5.5 ja būvspeciālistam saskaņā ar noteikumu Nr. 169 51.5. apakšpunktu ir apturēta
būvprakses sertifikāta darbības sfēra un būvspeciālists vēlas to atjaunot.
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4. Patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides piecu gadu perioda pārbaudes
kritēriji
4.1 Eksperts izvērtē būvspeciālista būvpraksi attiecīgajā darbības sfērā (kalendārā darba
laika uzskaite, paralēli veiktā būvprakse vienā darbības sfērā netiek ieskaitīta) un piešķir
nosacītos kvalifikācijas punktus pēc šādiem kritērijiem:
4.1.1 ja būvprakse ir viens gads (12 mēneši)
- 10 punkti
4.1.2 ja būvprakse ir divi gadi
- 20 punkti
4.1.3 ja būvprakse ir trīs gadi
- 30 punkti
4.1.4 ja būvprakse ir četri gadi
- 40 punkti
4.1.5 ja būvprakse ir pieci gadi
- 50 punkti
4.2 Ņemot vērā profesionālās darbības specifiku, patstāvīgā prakse būvdarbu vadīšanas un
būvuzraudzības specialitātēs vienas darbības sfēras ietvaros var tikt summēta.
4.3 Ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas būvspeciālistiem eksperts papildus izvērtē
viena izstrādātā būvprojekta atbilstību normatīvo aktu prasībām (šī nolikuma 2.3.4.
apakšpunkts)
4.4 Restaurācijas darbu vadīšanā un būvuzraudzības būvspeciālistiem eksperts papildus
izvērtē restaurācijas darbu prakses apliecinājumu no Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes.
4.5 Inženierizpētes (ģeotehniskā inženierizpētē) būvspeciālistiem eksperts papildus izvērtē
vienu izpildīto darbu, kura izstrādē būvspeciālists piedalījies un parakstījis atskaiti par
veiktajiem darbiem.
4.6 Eksperts izvērtē informāciju, vai būvspeciālistam ir konstatēti vairāki maznozīmīgi
būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumi.
4.7 Eksperts izvērtē būvspeciālista veikto profesionālo pilnveidi un piešķir nosacītos
kvalifikācijas punktus par šādām obligāti apgūstamām tēmām un apjomu:
2.tabula

Profesionālās pilnveides ietvaros 5 gadu periodā obligāti apgūstamās tēmas un apjoms
(Vismaz 4.5 astronomiskās stundas atbilst 10 punktiem jeb 1 dienai*)
Darbības sfēra
Pilnveides tēmas
Apjoms
Ēku būvdarbu vadīšana
Ēku būvdarbu būvuzraudzība
Ēku restaurācijas būvdarbu
vadīšana
Ēku restaurācijas
būvuzraudzība

Ceļu būvdarbu vadīšana
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Par aktuālo būvniecības regulējumu 20 punkti jeb 2 dienas
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Ugunsdrošība
10 punkti jeb 1 diena
Energoefektivitāte

10 punkti jeb 1 diena

Darba aizsardzība, droša kravu
pārvietošana un elektrodrošība
Būvju tehniskā apsekošana

10 punkti jeb 1 diena

Būvdarbu tāmēšana

10 punkti jeb 1 diena

10 punkti jeb 1 diena

Par būvdarbu tehnoloģijām,
30 punkti jeb 3 dienas
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos
Par aktuālo būvniecības regulējumu 20 punkti jeb 2 dienas
(Būvniecības likums, Vispārīgie

Tiltu būvdarbu vadīšana
Ceļu būvdarbu
būvuzraudzība
Tiltu būvdarbu
būvuzraudzība

Ēku konstrukciju
projektēšana
Tiltu projektēšana

Ceļu projektēšana
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būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Ugunsdrošība
10 punkti jeb 1 diena
Darba aizsardzība un droša kravu
pārvietošana
Būvju tehniskā apsekošana

10 punkti jeb 1 diena

Būvdarbu tāmēšana

10 punkti jeb 1 diena

Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos
Eirokodekss un citi ar būves
mehānisko stiprību un stabilitāti
saistīti jautājumi
Eirokodekss un citi ar būves
mehānisko stiprību un stabilitāti
saistīti jautājumi
Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi, Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Ugunsdrošība
Energoefektivitāte
Būvju tehniskā apsekošana
Būvdarbu tāmēšana
Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos
Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Būvju tehniskā apsekošana

30 punkti jeb 3 dienas

Būvdarbu tāmēšana

10 punkti jeb 1 diena

Par būvdarbu tehnoloģijām, ceļa
segas konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvprojektos
Par ceļu projektēšanu, satiksmes
drošību, organizāciju aprīkojumu,
inženierbūvēm,
inženierkomunikāciju aizsardzību
ceļa zonā, hidroloģiju.
Eirokodekss

20 punkti jeb 2 dienas

10 punkti jeb 1 diena

40 punkti jeb 4 dienas

60 punkti jeb 6 dienas
(izvēloties savam zināšanu
līmenim un profesionālās
darbības specifikai
aktuālākās pilnveides
tēmas)

20 punkti jeb 2 dienas

10 punkti jeb 1 diena

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

Inženierizpēte

Būvju tehniskā apsekošana

10 punkti jeb 1 diena

Būvdarbu tāmēšana

10 punkti jeb 1 diena

Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi, Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Eirokodekss
Būvju tehniskā apsekošana
Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas
10 punkti jeb 1 diena
30 punkti jeb 3 dienas

* Piezīme: Ja kursi, apmācības vai semināri par obligātajām pilnveides tēmām dienā notiek no 3 līdz 4
stundām ieskaitot, punktu skaits tiek samazināts uz pusi - 5 punkti. Ja stundu skaits ir mazāks par 3
stundām, tad tas netiek ieskaitīts kā profesionālā pilnveide.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 13.10.2020.)
3. tabula

Darbības, kas pielīdzināmas profesionālajai pilnveidei
Pielīdzināmās pilnveides tēmas
Darbība
Apjoms
un apjoms
Vismaz 1 gads
Darbs būvspeciālistu sertifikācijas
Aizstāj tēmu par aktuālo būvniecības
institūcijā kā ekspertam vai komisijā
regulējumu 20 kvalifikācijas punktu
apmērā.
Diplomprojektu vadība būvniecībā

1 diplomands

Aizstāj obligāto tēmu 5
kvalifikācijas punktu apmērā
atbilstoši diplomprojekta tēmai

Diplomprojektu recenzija būvniecībā 1 diplomands

Aizstāj tēmu 5 kvalifikācijas punktu
apmērā atbilstoši diplomprojekta
tēmai

Darbs būvniecības programmu
diplomprojektu aizstāvēšanas
komisijā

Vismaz 1 gads

Aizstāj obligātās tēmas par aktuālo
būvniecības regulējumu un būvdarbu
tehnoloģijām, konstrukcijām, to
izstrādi un kļūdām būvdarbos 20
kvalifikācijas punktu apmērā

Administratīvais darbs (uzņēmuma
vadītājs, nozares vai nodaļas
vadītājs, tehniskais direktors vai
analogi pielīdzināms vadītāja
līmenis) ar būvniecību saistītā
uzņēmumā vai institūcijā.
Piedalīšanās būvniecības izstāžu
semināros vai būvniecības
konferencēs.

Vismaz 2 gadi

Aizstāj tēmu par aktuālo būvniecības
regulējumu 10 kvalifikācijas punktu
apmērā

Ne mazāk kā 3
pasākumi
(lielāks
pasākumu skaits

Aizstāj tēmu 10 kvalifikācijas
punktu apmērā atbilstoši semināru
un konferenču tēmām (dalība
izstādēs kā apmeklētājam
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kvalifikācijas
punktu skaitu
nemaina)

profesionālajā pilnveidē netiek
ieskaitīta)

Vismaz 1 gads
Pedagoga prakse RTU, LLU, RCK
vai citā ar būvniecību saistītā mācību
iestādē

Aizstāj tēmu atbilstoši priekšmetam
vai lekciju tēmai, kas tiek pasniegta,
20 kvalifikācijas punktu apmērā

Lektora prakse par būvniecības
jautājumiem

Vismaz 1 gads

Aizstāj tēmu atbilstoši lekciju tēmai,
kas tiek pasniegta, 20 kvalifikācijas
punktu apmērā

Zinātniskais darbs, kas saistīts ar
būvniecību

1 darbs

Aizstāj tēmu atbilstoši zinātniskā
darba tēmai, 20 kvalifikācijas punktu
apmērā

Papildus augstākās izglītības
iegūšana būvniecības specialitātē
pārskata periodā (saņemts diploms)

1 mācību
programma

Aizstāj visas tēmas 50% apmērā.

Papildus augstākās izglītības
iegūšana darba aizsardzībā pārskata
periodā (saņemts diploms)

1 mācību
programma

Aizstāj tēmas darba aizsardzībā un
ugunsdrošībā, 20 kvalifikācijas
punktu apmērā.

4.8 Būvspeciālistiem, kuriem nākamais patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides
piecu gadu perioda pārbaudes termiņš iestājas laika periodā līdz 2021. gada
30. jūnijam, profesionālajai pilnveidei jābūt apgūtai šādā apmērā:
4.tabula

Profesionālās pilnveides ietvaros 5 gadu periodā obligāti apgūstamās tēmas un apjoms
(Vismaz 4.5 astronomiskās stundas atbilst 10 punktiem jeb 1 dienai*)
Darbības sfēra
Pilnveides tēmas
Apjoms
Ēku būvdarbu vadīšana
Ēku būvdarbu būvuzraudzība
Ēku restaurācijas būvdarbu
vadīšana
Ēku restaurācijas
būvuzraudzība
Ceļu būvdarbu vadīšana
Tiltu būvdarbu vadīšana
Ceļu būvdarbu
būvuzraudzība
Tiltu būvdarbu
būvuzraudzība
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Par aktuālo būvniecības regulējumu 20 punkti jeb 2 dienas
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Ugunsdrošība
10 punkti jeb 1 diena
Par būvdarbu tehnoloģijām,
20 punkti jeb 2 dienas
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos
Par aktuālo būvniecības regulējumu 20 punkti jeb 2 dienas
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Ugunsdrošība vai darba drošība
10 punkti jeb 1 diena
Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un

20 punkti jeb 2 dienas

Ēku konstrukciju
projektēšana

Ceļu projektēšana

Tiltu projektēšana

Inženierizpēte

kļūdām būvdarbos
Par aktuālo būvniecības regulējumu 20 punkti jeb 2 dienas
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Eirokodekss
20 punkti jeb 2 dienas
Ugunsdrošība

10 punkti jeb 1 diena

Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvprojektos
Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Par būvdarbu tehnoloģijām, ceļa
segas konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvprojektos
Par ceļu projektēšanu, satiksmes
drošību, organizāciju aprīkojumu,
inženierbūvēm,
inženierkomunikāciju aizsardzību
ceļa zonā, hidroloģiju.
Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi,
Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Eirokodekss

20 punkti jeb 2 dienas

Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvprojektos
Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi, Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Eirokodekss
Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas

20 punkti jeb 2 dienas
20 punkti jeb 2 dienas

* Piezīme: Ja kursi, apmācības vai semināri par obligātajām pilnveides tēmām dienā notiek no 3 līdz 4
stundām ieskaitot, punktu skaits tiek samazināts uz pusi - 5 punkti. Ja stundu skaits ir mazāks par 3
stundām, tad tas netiek ieskaitīts kā profesionālā pilnveide.
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4.9 Būvspeciālistiem, kuriem nākamais patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides
piecu gadu perioda pārbaudes termiņš iestājas sākot no 2021. gada 1. jūlija,
profesionālai pilnveidei jābūt apgūtai šī nolikuma 2.tabulā noteiktajā apmērā.
4.10 Ēku konstrukciju projektēšanas un tiltu projektēšanas būvspeciālistiem, kuriem
nākamais patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides piecu gadu perioda pārbaudes
termiņš iestājas sākot no 2023. gada 1. janvāra, profesionālai pilnveidei jābūt apgūtai šī
nolikuma 5.tabulā noteiktajā apmērā. Ēku konstrukciju projektēšanas un tiltu projektēšanas
būvspeciālisti ir tiesīgi profesionālo pilnveidi šī nolikuma 5.tabulā noteiktajā apjomā apgūt
arī, ja patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides piecu gadu perioda pārbaudes
termiņš iestājas līdz 2023. gada 1. janvārim.
5.tabula

Profesionālās pilnveides ietvaros 5 gadu periodā obligāti apgūstamās tēmas un apjoms
(Vismaz 4.5 astronomiskās stundas atbilst 10 punktiem jeb 1 dienai*)
Darbības sfēra
Pilnveides tēmas
Apjoms
Ēku konstrukciju
projektēšana
Tiltu projektēšana

Eirokodekss un citi ar būves
mehānisko stiprību un stabilitāti
saistīti jautājumi
Eirokodekss un citi ar būves
mehānisko stiprību un stabilitāti
saistīti jautājumi
Par aktuālo būvniecības regulējumu
(Būvniecības likums, Vispārīgie
būvnoteikumi, Speciālie
būvnoteikumi specialitātē) un ar to
saistītiem normatīvajiem aktiem.
Ugunsdrošība
Energoefektivitāte
Būvju tehniskā apsekošana
Būvdarbu tāmēšana
Par būvdarbu tehnoloģijām,
konstrukcijām, to izstrādi un
kļūdām būvdarbos

60 punkti jeb 6 dienas

40 punkti jeb 4 dienas
(izvēloties savam zināšanu
līmenim un profesionālās
darbības specifikai
aktuālākās pilnveides
tēmas)

* Piezīme: Ja kursi, apmācības vai semināri par obligātajām pilnveides tēmām dienā notiek no 3 līdz 4
stundām ieskaitot, punktu skaits tiek samazināts uz pusi - 5 punkti. Ja stundu skaits ir mazāks par 3
stundām, tad tas netiek ieskaitīts kā profesionālā pilnveide.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 13.10.2020.)

5. Prasības patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides piecu gadu perioda
pārbaudes ekspertiem
5.1 Būvspeciālista patstāvīgo praksi un profesionālo pilnveidi pēc kritērijiem, kas minēti šī
nolikuma 4. punktā izvērtē LBS BSSI galvenā administratora no LBS BSSI ekspertu
saraksta norīkots atbilstošas darbības sfēras eksperts vai ekspertu komisija:
5.1.1 kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā
būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā;
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5.1.2 kuri ieguvuši vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi inženierizpētē vai atbilstošā
darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;
5.1.3 kuru patstāvīgajā praksē pēdējo piecu gadu laikā nav konstatēti tādi profesionālās
darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikts brīdinājums vai
apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība;
5.1.4 kuri neatrodas interešu konflikta situācijā likuma "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā" izpratnē ar izvērtējamo būvspeciālistu.
5.2 Šī nolikuma 5.1.4 apakšpunkta prasības nodrošināšanai, LBS BSSI administrācija pirms
darba uzsākšanas ekspertam iesniedz izvērtējamo būvspeciālistu sarakstu un eksperts
identificē un norāda LBS BSSI administrācijai visus potenciālos interešu konfliktus ar
izvērtējamām personām. Potenciāla interešu konflikta gadījumā LBS BSSI galvenais
administrators norīko citu ekspertu.
5.3 LBS BSSI galvenais administrators norīko citu ekspertu arī gadījumā, ja ir saņemts
pamatots būvspeciālista iesniegums par potenciāla interešu konflikta iespējamību ar
ekspertu, kurš viņu izvērtē.
6. Patstāvīgās būvprakses un profesionālās pilnveides piecu gadu perioda pārbaudes
kārtība
6.1 Ja būvspeciālists nav ievadījis vai ir nepilnīgi ievadījis patstāvīgās prakses vai pilnveides
informāciju, eksperts lūdz LBS BSSI pamatojoties uz noteikumu Nr.169 46. punktu,
rakstiskā veidā pieprasīt būvspeciālistam 30 dienu laikā ievadīt būvspeciālistu reģistrā
trūkstošo informāciju vai informēt LBS BSSI administrāciju, ja patstāvīgā prakse vai
pilnveide nav veikta un:
6.1.1 būvspeciālists 30 dienu laikā neizpilda noteiktās prasības BSSI galvenais
administrators pamatojoties uz noteikumu Nr.169 51.2. apakšpunktu pieņem lēmumu
par darbības sfēras apturēšanu uz laiku līdz pilnīgai prasību izpildei;
6.1.2 būvspeciālists 30 dienu laikā izpilda noteiktās prasības, eksperts veic atkārtotu
patstāvīgās prakses un pilnveides informācijas pārbaudi.
6.2 Ja ekspertam rodas pamatotas šaubas par iesniegtās informācijas un dokumentu atbilstību
sertifikācijas prasībām, tad viņš var rosināt LBS BSSI galveno administratoru norīkot
ekspertu komisiju, kuras sastāvā ir vismaz divi atbilstošās darbības sfēras eksperti no
LBS BSSI ekspertu saraksta, iesniegtās informācijas un dokumentu papildus
izvērtēšanai.
6.3 Eksperts, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pirmreizējās pārbaudes uzsākšanas vai šī
nolikuma 6.1.2 apakšpunktā minētās atkārtotās pārbaudes uzsākšanas, iesniedz LBS
BSSI galvenajam administratoram atzinumu par būvspeciālista patstāvīgās prakses un
pilnveides novērtējumu (turpmāk – atzinums).
6.4 Ēku konstrukciju, ceļu projektēšanas, tiltu projektēšanas, un inženierizpētes
būvspeciālistiem eksperts papildus izvērtē viena izstrādātā būvprojekta/darba atbilstību
normatīvo aktu prasībām. Par veikto pārbaudi eksperts sagatavo atzinumu un iesniedz to
LBS BSSI galvenajam administratoram.
6.5 Šī nolikuma 6.2 apakšpunktā minētajā gadījumā LBS BSSI galvenajam administratoram
iesniedz protokolu, kuru parakstījuši visi ekspertu komisijas locekļi.
6.6 Ja būvspeciālists ir pilnībā izpildījis visas patstāvīgās prakses un pilnveides prasības, tad
galvenais administrators pieņem rezolūciju par pārbaudes pabeigšanu un LBS BSSI
darbinieks minēto informāciju ievada BIS.
6.7 Ja šī nolikuma 6.4 apakšpunktā minētajā gadījumā atzinumā ir konstatētas būvspeciālista
profesionālās darbības neatbilstības vai pārkāpumi LBS BSSI galvenais administrators
uzdod sākt būvspeciālista pārkāpumu izvērtēšanu saskaņā ar LBS BSSI nolikumu
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“Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas par būvspeciālista pārkāpumu
izskatīšanu un būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu
reglamentētajā darbības sfērā”.
6.8 Ja atzinumā norādīts, ka būvspeciālistam noteikumu Nr. 169 un šī nolikuma minētajā
apjomā nav konstatēta būvprakse vai pilnveide, tad LBS BSSI galvenais
administrators pieņem lēmumu uzaicināt būvspeciālistu LBS BSSI noteiktajā termiņā
kārtot eksāmenu saskaņā ar šī nolikuma 3.5. apakšpunktā minēto.
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