Apstiprināti ar SC izpilddirektora
2021.gada 28. janvārī
lēmumu Nr. 2
SERTIFICĒŠANAS SHĒMA
valsts nereglamentēto jomu būvspeciālistiem
Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumiem
1. Akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas statusu piešķir Latvijas Nacionālais Akreditācijas
Birojs (LATAK). Atbilstoši saņemtai akreditācijai Sertificēšanas centrs veic speciālistu sertifikāciju
valsts reglamentētajās jomās un nereglamentētajās jomās saskaņā ar tirgus prasībām.
2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, šie noteikumi tiek aktualizēti reizi gadā, un tiek apstiprināti
Konsultatīvajā padomē (KP).
3. Sertificēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās
personas.
4. Sertificēšanas shēma tiek publicēta LDzB SC mājas lapā www.ldzb.lv.
5. Parakstot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, Kandidāts vienlaicīgi apliecina, ka ir
iepazinies, sapratis un piekritis Sertificēšanas shēmā noteiktajām prasībām.
6. Saskaņā ar LATAK izsniegto akreditācijas apliecību 12.11.2020. Nr. LATAK-S3-227-19-2001
(derīga līdz 2025.gada 11.maijam) LDzB SC sertificē būvspeciālistus valsts nereglamentētās jomās
un darbības sfērās:
Joma,specialitāte
Projektēšana

Nr. Darbības sfēra
1. dzelzceļa staciju projektēšana
2. dzelzceļa inženiertehnisko būvju projektēšana (staciju inženierbūves,
dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru
platformas)
3. tramvaja sliežu ceļu projektēšana
4. radio sistēmu un tīklu projektēšana.

Būvdarbu vadīšana
5. dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvdarbu vadīšana
(staciju
inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas,
pasažieru platformas)
6. tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
7. radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbu vadīšana un uzraudzība;
Būvuzraudzība
8. dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvuzraudzība (staciju inženierbūves,
dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru
platformas)
9. tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība

7. Profesionālās prasības Kandidātiem (valsts reglamentētās un valsts nereglamentētās sfērās)
noteiktas dokumentā Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ir sertificēšanas shēmas
neatņemama sastāvdaļa.
8. Viens kandidāts var saņemt sertifikātus vairākās jomās un darbības sfērās.
9. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, ja viņš/viņa atbilst
Būvniecības likuma 13.pantā minētajiem nosacījumiem: persona ieguvusi pirmā (būvdarbu
vadīšana un būvuzraudzība) vai otrā līmeņa (projektēšana) augstāko izglītību; apguvusi
patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas un prasmes trīs (būvdarbu vadīšana un
būvuzraudzība) vai piecu (projektēšana) gadu garumā.
10.
Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā
jāiesniedz: Iesniegums – (Iesniegums – Valsts nereglamentētā sfēra); Darbu saraksts – (Darbu
saraksts – Valsts nereglamentētā sfēra); apstiprināta izglītības dokumenta kopija; maksājuma
uzdevums par sertificēšanu.
11.
Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista
sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegums – (Iesniegums –
Valsts nereglamentētā sfēra); Darbu saraksts – (Darbu saraksts – Valsts nereglamentētā sfēra);
apstiprināta izglītības dokumenta kopija; maksājuma uzdevums par sertificēšanu.
12.
Sertificēšanas centra izveidotā ekspertu komisijas sastāvā ir eksperti, kuri ir augsti kvalificēti
atbilstošās darbības sfēras speciālisti, vadošajā un personu vērtēšanas darbā nostrādājuši vismaz
piecus gadus.
13.
Pēc dokumentu saņemšanas Sertificēšanas centrs sagatavo dokumentus dokumentālai
izvērtēšanai un iesniedz tos dokumentu ekspertam. Pēc dokumentu caurskatīšanas un dokumentu
eksperta pozitīva vērtējuma, persona tiek aicināta uz eksāmenu.
14. Kandidāta profesionālā kompetence tiek novērtēta eksaminēšanas sēdē. Visās jomās
eksāmens norit rakstveidā. Eksāmenam noritot testa veidā, kur dotas pareizas/nepareizas
atbildes uz 30 jautājumiem, pieļaujamas piecas nepareizas atbildes. Ja nepareizo atbilžu
skaits ir lielāks, tad, tiek atzīts, ka Kandidāta profesionālās kompetences apjoms nav
pietiekošs sertifikāta saņemšanai un būvprakses veikšanai.
15. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi, tad SC pieņem lēmumu par
kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu, ne garāku par 3 mēnešiem, un informē
pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un
laiku.
16. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SC pieņem lēmumu par
personas neatbilstību, paziņojot to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
17. Sertificēšanas centrs lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt būvspeciālista sertifikātu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesniegto
dokumentu reģistrācijas, izņemot gadījumus, kad SC pieprasījis precizēt iesniegtos
dokumentus un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
18. Sertifikāta lietošanas noteikumus kandidāts paraksta un saņem pēc eksāmena
nokārtošanas. Atsauce uz tiem ir obligāta katram būvspeciālistam.
19. Pēc pretendenta kompetences pārbaudes, pozitīvas atbildes gadījumā, valsts
nereglamentēto jomu sertifikātus Sertificēšanas centrs reģistrē savā Access DB datu bāzē,
kura atainota mājas lapā www.ldzb.lv un tiek atjaunota ik pēc trim mēnešiem.
20. Pamatojoties uz atbilstošo jomu speciālistu atzinumiem, nereglamentēto jomu
speciālistiem tiek izsniegts sertifikāts, kuru paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors
un sertificējamās darbības sfēras sertificēšanas grupas vadītājs. Uz sertifikāta tiek likts
LDzB Sertificēšanas centra zīmogs. Uz sertifikāta ir informācija par: sertificēto jomu,
darbības sfēru, sertifikāta izsniegšanas datums, sertifikāta numurs, derīguma termiņš.
21. Nereglamentētajās jomās sertifikāts tiek izsniegts/pagarināts uz 5 (pieciem) gadiem.

22. Uz sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un
nosacījumiem. Atsaucoties uz sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.
23. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.
24. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai
maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas
centrs.
25. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši
normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.
26. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs izskata iesniegto sūdzību un
rīkojas atbilstoši LDzB SC procedūrās noteiktajam.
27. Būvspeciālistam ir pienākums veikt LDzB SC minētos būvspeciālista pienākumus, kas
atrodas uz sertifikāta otras puses un, kurus parakstījis pats būvspeciālists.
28. Lai pagarinātu izsniegto sertifikātu 30 dienas pirms tā darbības beigām, Sertificēšanas
centrā jāiesniedz: iesniegums, darbu saraksts, tālākizglītības dokuments.
29. Sertificēto speciālistu sertifikāta pagarināšana notiek reizi piecos gados, kad tiek
pārbaudīta: sertificētā speciālista būvprakse, tālākizglītība, tiek izvērtēti būvspeciālista
pārkāpumi, ja tādi ir bijuši.
30. Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju,
Sertificēšanas centrs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt
informāciju.
31. Ja saņemta sūdzība vai SC rīcībā nonākusi informācija par būvspeciālista patstāvīgās
prakses vai ētikas pārkāpumiem, SC izvērtē saņemto informāciju un var pieņemt lēmumu
par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu.
32. SC pieņem lēmumu par piešķirtā patstāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta
pielikumā norādītās sfēras darbības apturēšanu uz laiku, ja saņemta:
33.1. pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību
kontrolējošas valsts iestādes, kurai noteikts ziņot sertificēšanas institūcijai par iespējamiem
būvprakses pārkāpumiem;
33.2. būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu.
33. SC lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:
34.1. saņemts iesniegums no būvspeciālista par sertifikāta anulēšanu;
34.2. būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas,
kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu;
34.3.būvspeciālists laikā, kad tam apturēta sertifikāta darbība, turpinājis patstāvīgo
praksi;
34.4. būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi
nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;
34.5. saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti patstāvīgās prakses
pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts
aizliegums veikt profesionālo darbību.
34. Izskatot lēmumu par patstāvīgās prakses sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek
uzklausīta sertificētā persona. Ja šī persona pēc izsaukuma uz sēdi neierodas un arī
rakstiski savus paskaidrojumus nav iesniegusi, lēmumu var pieņemt bez viņas klātbūtnes.
35. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 34.1.,
34.2., 34.3., 34.4., apakšpunktiem, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne
agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas
dienas.
36. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 34.5.
apakšpunktu, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus gadus
pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

37. SC pieņemto lēmumu var apstrīdēt LDzB SC Konsultatīvajā padomē:
a. Konsultatīvās padomes locekļi, saņemot apelāciju, to izskata piecu darba dienu
laikā, ja apelācija saistīta ar LDzB SC bezdarbību vai nepamatotu rīcību;
b. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem lēmumu par saņemto apelāciju 30 darba
dienu laikā, ja nepieciešama plašāka lietas izmeklēšana vai precizēšana un tā
saistīta ar eksaminācijas/novērtēšanas procesā iesaistītajiem;
c. Konsultatīvās padomes darbības, sākot ar apelācijas iesniegšanu, tiek
dokumentētas/protokolētas. Nepieciešamības gadījumā tiek rosinātas atbilstošas
korektīvas darbības;
d. LDzB SC Konsultatīvās padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā .
38. Maksa par jauna sertifikāta saņemšanu un sertifikāta pagarināšanu apstiprināta
Konsultatīvās padomes sēdē: 170.00 eiro + PVN.
LDzB Sertificēšanas Centra izpilddirektors
Saskaņots:

KP – 2021.gada 24.martā………………

M.Riekstiņš

