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                    APSTIPRINĀTS 

            22.05.2015. 

(ar grozījumiem 14.09.2018.  

un 13.10.2020.) 

   

 

Latvijas Būvinženieru savienības 

Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas 

 

NOLIKUMS 
par ārvalstu būvspeciālistu sertificēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību 

 

 

             1.   Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šis nolikums nosaka nepieciešamos dokumentus, nosacījumus un procedūru 

būvprakses sertifikāta iegūšanai un uzturēšanai personām, kuras profesionālo 

kvalifikāciju ieguvušas savā mītnes ārvalstī un vēlas veikt pastāvīgu būvpraksi 

(patstāvīgo praksi) Latvijā. 

 

1.2. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā.  

 

1.3. Sertifikāta pretendentam (turpmāk – Pretendents) pēc nepieciešamo dokumentu 

iesniegšanas un pirms sertifikācijas procesa uzsākšanas jāsamaksā valsts noteiktā maksa 

par sertifikācijas pakalpojumiem. 

 

1.4. Būvspeciālistam sava būvprakses sertifikāta darbības spēkā uzturēšanai katru gadu 

līdz 1.aprīlim elektroniski jāievada Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) informāciju 

par viņa iepriekšējā kalendārā gadā veikto patstāvīgo praksi, kā arī jāsamaksā valsts 

noteiktā patstāvīgās prakses uzraudzības maksa. 

 

1.5   Būvspeciālistam sava būvprakses sertifikāta darbības spēkā uzturēšanai katru gadu 

līdz 1.aprīlim elektroniski jāievada BIS informāciju par viņa iepriekšējā kalendārā gadā 

apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci 

paaugstinošiem pasākumiem, pievienojot to apliecinošos dokumentus, kā arī jāaktualizē 

sava kontaktinformācija.    

 

1.6 Gadījumā, ja būvspeciālistam viņa būvprakses laikā (piecu gadu periodā) konstatēta 

nepietiekoša patstāvīgā prakse un/vai profesionālā pilnveide, kas noteikta LBS BSSI 

Nolikumā par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses 

uzraudzību, viņam jākārto kompetences pārbaudes eksāmens, iepriekš samaksājot valsts 

noteikto maksu. 
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2. Sertificēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība 

 

2.1. Sertificēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības procedūra personām, kuras 

profesionālo kvalifikāciju ieguvušas savā mītnes ārvalstī un vēlas veikt pastāvīgu 

būvpraksi (patstāvīgo praksi) Latvijā ir tāda pati kā Latvijas būvseciālistiem, kas noteikta 

LBS BSSI nolikumos, kas publicēti LBS tīmekļa vietnē (www.buvinzenierusavieniba.lv, 

sadaļā Sertifikācija): 

 Nolikums par būvspeciālista sertifikāta vai būvspeciālista papildus darbības sfēras 

sertifikāta piešķiršanas kārtību; 

 Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās 

prakses uzraudzību; 

 Nolikums par pretendentu vai būvspeciālistu kompetences pārbaudi; 

 Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas par būvspeciālista pārkāpumu 

izskatīšanu un būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un 

atjaunošanu reglamentētajā darbības sfērā. 

 

2.2. Pretendentiem papildus BIS jāievada informācija par Akadēmiskās informācijas 

centra izsniegto izziņu par iegūto izglītību, pielikumā pievienojot izziņas kopiju 

(informācija pieejama Akadēmiskās informācijas centra tīmekļa vietnē 

http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-

kvalifikacijas-atzisana-latvija) 
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