
 

Būvspeciālistu un būvprakses sertifikātu pretendentu  zināšanu pārbaudes kārtība 

valstī izsludināto ierobežojumu apstākļos 

Minētā kārtība attiecas uz būvspeciālistiem, kuriem nozīmēta atkārtota zināšanu pārbaude 

saskaņā ar MK Nr,169.  40.1. un/vai 40.2. punktiem un speciālistiem, kas vēlas iegūt atbilstošu 

būvspeciālista setifikātu, turpmāk tekstā “eksaminējamais”. 

Eksāmena vispārēja kārtība 

Eksaminējamais zināšanu pārbaudi kārto klātienē, vai attālināti, ievērojot valstī noteiktās 

epidemioloģiskās prasības (Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”). 

Eksāmens sastāv no divām daļām:  teorētisko jautājumu daļas (likumdošana) un praktisko 

jautājumu daļas. Teorētisko jautājumu daļa tiek organizēta testa veidā. 

Būvspeciālisti, kam nozīmēta atkārtota zināšanu pārbaude saskaņā ar MK Nr,169.  40.1. un/vai 

40.2. punktiem, kārto teorētisko eksāmena daļu, izņemot gadījumus, kad pieņemts lēmums arī 

par praktisko zināšanu pārbaudi. 

Speciālisti, kas vēlas iegūt sertifikātu, kārto abas eksāmena daļas. 

Eksāmena rezultātu novērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešams vismaz trīs ekspertu 

lēmums. Eksāmena laikā vismaz viens eksperts piedalās klātienē. Pārējo Ekspertu piedalīšanās 

var tikt organizēta attālināti. 

Testa aizpildīšanas laikā, pareizo atbilžu precizēšanai,  eksaminējamais drīkst izmantot oficiālos 

likumdošanas aktus, vietni „Likumi.lv”, mācību materiālus. Par datortehnikas izmantošanu 

eksaminējamais informē LDzB SC darbinieku pirms eksāmena uzsākšanas. Ekspertam ir tiesības 

pārliecināties par izmantojamo materiālu atbilstību prasībām un pieņemt lēmumu par atsevišķu 

materiālu izmantošanas aizliegumu. Eksperta lēmums nav apstrīdams. 

Testa aizpildīšanas laikā eksaminējamam nav atļauta citu personu līdzdalība atbilžu 

sagatavošanā.Eksāmena norises kārtība 

1. LDzB SC speciālists nosūta uzaicinājumu eksaminējamajam ar norādi kad, kur un cikos 

jāierodas uz eksāmenu, par šo jautājumu paziņo arī ekspertiem; 

2. būvspeciālists noteiktajā laikā, ne ātrāk kā 15 min pirms eksāmena sākuma, ierodas uz 

zināšanu pārbaudi Rīgā, Dzirnavu ielā 147/3, ja eksaminējamais nokavē eksāmena 

sākumu vairāk par 5 minūtēm, viņš pie eksāmena netiek pielaists;  



3. ierodoties uz eksāmenu eksaminējamais, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 

parakstās par ierašanos un informācijas neizpaušanu;  

4. LDzB SC eksaminācijas telpā drīkst atrasties tikai viens būvspeciālists, LDzB SC 

speciālists, grupas vadītājs vai viens eksperts, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas 

masku; 

5. LDzB SC speciālists izsniedz eksāmena veikšanas piekļuves informāciju un  norāda 

datoru, kurā tiek veikts eksāmens; 

6. eksaminējamais ievada piekļuves informāciju, aizpilda pieprasīto informāciju un uzsāk 

eksāmenu:   

a. testa jautājumi tiek ģenerēti automātiski no testa jautājumu datu bāzes pēc 

nejaušības principa; 

b. grupas vadītājs iepriekš sagatavo pārbaudes testu un nosūta LDzB SC 

speciālistam un ekspertiem saiti uz tiešsaistes testu. 

7. eksaminējamais 30 min laikā aizpilda testu; 

8. grupas vadītājs un eksperti pārbauda testu klātienē vai attālināti. Izmantojot 

videokonferences programmu grupas vadītājs un eksperts izveido videokonferenci un 

izskaidro pieļautās kļūdas testā, un, ja nepieciešams, uzdod papildus jautājumus; 

9. gadījumos, kad testa  jautājumi tiek ģenerēti no testa jautājumu datu bāzes atbilžu 

sagatavošanai ir noteikts fiksēts laiks 30 minūtes, pēc kurām programma automātiski 

pārtrauc testa aizpildīšanu,  programma fiksē ievadīto informāciju un aprēķina testa 

rezultātus, sagatavojot attiecīgu protokolu. Aizpildītais tests tiek saglabāts LDzB serverī; 

10. ja testa daļa ir nokārtota, tad būvspeciālistam, kam bija nozīmēta atkārtota zināšanu 

pārbaude saskaņā ar MK Nr,169.  40.1. un/vai 40.2. punktiem tiek pieņemts lēmums par 

eksāmena nokārtošanu;  

11. gadījumos, kad eksaminējamais ir saņēmis testu tiešsaistē, pēc testa aizpildīšanas LDzB 

SC speciālists izprintē testa variantu ar būvspeciālista atbildēm. Būvspeciālists parakstās 

uz izprintētā varianta. Grupas vadītājs un eksperts paraksta izprintēto testa variantu 

klātienē vai attālināti ar drošu elektronisko parakstu; 

12. eksaminējamais, kurš pretendē uz sertifikāta iegūšanu,  turpina kārtot praktisko jautājumu 

daļu, kur jautājumus var ģenerēt dators no jautājumu datu bāzes vai tos var izsniegt 

LDzB SC darbinieks. Atbildes tiek sniegtas mutiski un fiksētas audio un attālināta 

eksāmena gadījumā videoierakstā. Praktisko jautājumu sadaļā jāpiedalās vismaz trijiem 

LDzB ekspertiem. Diskusiju jautājumu sadaļas Video-audio ieraksts tiek saglabāts LDzB 

serveros; 



13. ja testa daļa nav nokārtota, eksāmens tiek pārtraukts un par pieņemto lēmumu tiek 

informēts eksaminējamais; 

14. LDzB speciālists apkopo testa un diskusiju jautājumu rezultātus, paziņo eksaminējamam 

gala rezultātu, sagatavo Protokolu un/vai Lēmumu par eksāmena nokārtošanu un/vai 

nepieciešamību kārtot eksāmenu atkārtoti; 

15. Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, eksāmeni var tikt organizēti 

attālināti, attiecīgi pielāgojot eksāmenu veikšanas kārtību. 


