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NOLIKUMS
par sertifikātu izsniegšanas kārtību
reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā
Saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17024:2013 ”Atbilstības novērtēšana un
vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” un MK Nr.610 „Būvspeciālistu
kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.
Sertifikācijas mērķis ir nodrošināt elektrotehnisko personāla veikto darbu kvalitatīvu
izpildi profesionālā līmenī un Latvijā pastāvošo tehnisko normatīvu ievērošanu šo darbu
izpildē. Nolikumā noteikta kārtība, kādā veic sertifikāta piešķiršanu reglamentētajā sfērā, kā
arī uzraudzību fiziskai personai (būvspeciālistam) noteiktu darbu veikšanai ar mērķi
nodrošināt kompetences novērtēšanu un darbības sfēru noteikšanu, nepaplašinot vai
nesašaurinot MK noteikumos Nr.610 noteikto apjomu. Nolikums izstrādāts, ievērojot
Latvijas Standarta LVS EN ISO/IEC 17024-2013 prasības (tirgus prasību noteiktās nereglamentētās sfēras), Būvniecības likuma un 2014. gada 7. oktobra Ministru kabineta
noteikumus Nr.610 (valsts definētās prasības reglamentētām jomām - skat. p.1.1.1., 1.1.2.,
un p.1.1.3.).
Lietotie termini un definīcijas
Sertifikācijas process- Sertifikācijas institūcijas darbības, ieskaitot pieteikuma izskatīšanu,
lēmuma pieņemšanu, sertifikāciju, atkārtotu sertifikāciju, sertifikātu un logo
zīmju lietošanu.
Sertifikāts - Sertifikācijas institūcijas izsniegts dokuments, saskaņā ar starptautiskā
standarta prasībām, kas apliecina, ka tajā minētā persona ir izpildījusi
sertifikācijas prasības.
Kandidāts - pretendents, kurš izpildījis konkrētus priekšnoteikumus, kas atļauj viņam/viņai
piedalīties sertifikācijas procesā.
Kompetence - spējas izmantot zināšanas un prasmes, lai sasniegtu paredzēto rezultātu.
Būvspeciālists - persona, kas ieguvusi pastāvīgas prakses tiesības būvniecības vai
elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās.
LEB – Latvijas Elektriķu brālība
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
Sertifikācijas sistēma - procedūru un resursu kopums, lai veiktu sertifikācijas procesu
atbilstoši sertifikācijas shēmai, nodrošinot kompetences sertifikāta
piešķiršanu, ietverot uzturēšanu. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences
pārbaudi iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences novērtēšanas
termiņa pagarināšanu un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot
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pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku. Ja pretendents nav
atkārtoti nokārtojis kompetences pārbaudi, tad iestāde pieņem lēmumu par
kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam Paziņošanas likuma
noteiktajā kārtībā.
Sertifikācijas shēma - kompetences un citas prasības, kas attiecas uz konkrētām
profesionālajām kategorijām.
Sertifikācijas joma - elektroietaišu projektēšana, izbūve, ekspluatācija, mērīšana un
pārbaude, darbu vadīšana un uzraudzība, būvuzraudzība, ekspertīze vai cits
profesionālās darbības veids elektroenerģētikā.
Sertifikācijas institūcija - institūcija, kas veic atbilstības sertifikāciju.
Kompetences apliecība reglamentētās profesijās - likumā noteiktajā kārtībā kompetentas
institūcijas izsniegts kvalifikācijas apliecinošs dokuments, kurā norādīta
personas izglītība, pieredze, kas nepieciešama, lai varētu veikt patstāvīgu
darbību attiecīgajā profesijā
Neietekmējamība - objektivitātes klātbūtne. Objektivitāte nozīmē interešu konflikta
neesamību vai tas ir atrisināts tā, lai nelabvēlīgi neietekmētu turpmāk
veicamās sertifikācijas institūcijas darbības.
Uzraudzība - sertificētas personas periodiska uzraudzība visā sertifikācijas periodā, lai
nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību sertifikācijas shēmai.

I. Sertifikātu izsniegšana reglamentētajā sfērā
1. Sertificēšanas pakalpojumi reglamentētajā sfērā
1.1. Šajā Nolikumā noteikta kārtība, kādā veic: kompetences novērtēšanu un pastāvīgās
prakses uzraudzību un sertificēšanu personai (būvspeciālistam) noteiktu darbu veikšanai
šādās reglamentētās sfērās:
1.1.1. Elektroietaišu projektēšana

Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu projekta
dokumentācijas izstrādi.
1.1.2. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana

Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu izbūves
darbu vadīšanu..
1.1.3. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība

Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu
būvuzraudzības darbu veikšanu.
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1.2. Sertifikācijas mērķis ir nodrošināt elektrotehnisko darbu kvalitatīvu izpildi profesionālā
līmenī un Latvijā pastāvošo tehnisko normatīvu zināšanu ievērošanu darbu izpildē.
1.3. Sertifikātus izsniedz Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments (LEB SD).
1.4. Sertifikāts, apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām prasībām spēj
kvalitatīvi un profesionāli veikt darbus sertifikātā norādītajā darbības jomā.
2. Sertifikācija reglamentētā sfērā
2.1. Jānodrošina profesionālās darbības atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām un
kritērijiem. Sertifikācijas procesā tiek novērtētas un atzītas profesionālās zināšanas,
prasme un pieredze sertifikācijas jomā. Sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz
Sertifikācijas departamenta direktora lēmumu.
2.2. Ja persona atbilst Būvniecības likumā un MK noteikumu Nr.610 minētajām prasībām un
tās kompetence ir, novērtēta kā atbilstoša, LEB SD direktors pieņem lēmumu par
būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu un lēmumā
norādot spriegumu, kādā būvspeciālistam ir atbilstoša pieredze: līdz 1 kV, no 1 līdz
35kV.
2.2.1. Sertifikātu izsniedz kā beztermiņa. Sertifikācijas pakalpojumu maksas apmērs
sastāv no:
 maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150EUR
(viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par vienu darbības sfēru;
 patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas 49EUR (četrdesmit deviņi eiro, 00
centi), saks.ar MK Nr.180, 1.pielikums no 07.04.2016;
 maksas par papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko nosaka/apstiprinājis
Ministru kabinets.
2.2.2. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms pakalpojumu
saņemšanas.
2.2.3. Divu dienu laikā pēc sertifikāta piešķiršanas reglamentētā sfērā LEB SD
reģistrē sertifikātu Ekonomikas ministrijas izveidotajā Būvniecības informācijas
sistēmas (BIS) personu sertifikātu reģistrā, automātiski piešķirot sertifikātam
numuru.
2.2.4. LEB SD iesniedz Ekonomikas ministrijā publiskos gada pārskatus un regulārus
pārskatus par sertificēšanas darbību reglamentētās jomās.
3. Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai
3.1. Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu elektroenerģētikas jomā
reglamentētā sfērā, ja tā iegūtā izglītība un praktiskā darba pieredze pēc
nepieciešamās izglītības iegūšanas atbilst MK Nr.610 noteikumu 1. un 2.1 pielikumā
un Būvniecības likumā noteiktajām prasībām (BL. 13. pants) .
3.2. LEB SD veic būvspeciālistu sertificēšanu sekojošā reglamentētajā sfērā:
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3.2.1. elektroietaišu projektēšana (joma) - nepieciešama otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība un minimālais praktiskā darba ilgums pēc nepieciešamās izglītības
iegūšanas 3 gadi;
3.2.2. elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (joma) - nepieciešama otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība un minimālais praktiskā darba ilgums pēc
nepieciešamās izglītības iegūšanas 3 gadi vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība un minimālais praktiskā darba ilgums pēc nepieciešamās izglītības
iegūšanas 5 gadi;
3.2.3. elektroietaišu izbūves būvuzraudzība (joma) - nepieciešama otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība un minimālais praktiskā darba ilgums pēc
nepieciešamās izglītības iegūšanas 3 gadi vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība un minimālais praktiskā darba ilgums pēc nepieciešamās izglītības
iegūšanas 5 gadi;
3.3. Tajās profesionālās darbības sfērās, kur to prasa atbilstošo iekārtu apkalpes drošības
tehnikas noteikumi, jābūt atbilstošai elektrodrošības tehnikas grupai, reglamentētās sfērās:
elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas, elektroietaišu darbu būvuzraudzības sfērās.
3.4. LEB SD ārvalstīs iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās sfērās
Latvijā atzīst likumā ”Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu” noteiktajā kārtībā, LEB SD pieņemot atbilstošus lēmumus.
4. Patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas kārtība reglamentētajā sfērā
4.1. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, persona kompetences
pārbaudes iestādē iesniedz:
4.1.1. iesniegumu (LEB SD standarta veidlapa sask.ar MK Nr.610, 3. pielikums);
4.1.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas. Izglītībai reglamentētā sfērā jāatbilst
3.2. punkta un Būvniecības likumā noteiktajām prasībām 13.pantā;
4.1.3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības
sfērā, kuru izpildē pretendents piedalījusies (LEB SD standarta veidlapa sask.ar
MK NR.610, 4. pielikums);
4.1.4. LEB SD noteiktos papildu dokumentus:
4.1.4.1. Pases vai ID kartes kopija;
4.1.4.2. CV (profesionālās darbības apraksts);
4.1.4.3. papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta
ieskatiem – par kursu/ semināru noklausīšanos specializācijā;
4.1.4.4. elektrodrošības apliecības kopija, ja tāda ir;
4.1.4.5. kandidātam, kas pretendē uz sertifikāta iegūšanu reglamentētajā sfērā
„Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā” un „Elektroietaišu izbūves darbu
būvuzraudzībā” tiek veikta zināšanu un kompetences pārbaude
nereglamentētajā sfērā „Elektroietaišu izbūve” iekļaujot izvēlētajai sfērai
atbilstošus pārbaudes jautājumus eksāmenu biļetēs.
4.1.5. dokumentu, kas apliecina apmaksu par sertificēšanas pakalpojumiem.
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4.2. Lai pretendētu uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā,
būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:
4.2.1. iesniegumu (standarta veidlapa sask.ar MK NR.610, 3. pielikums);
4.2.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama
Būvniecības informācijas sistēmā;
4.2.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists
piedalījies (standarta veidlapa sask.ar MK NR.610, 4. pielikums);
4.2.4. LEB SD noteiktos papildu dokumentus – pases vai ID kartes kopija, papildus
kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem – par
kursu/ semināru noklausīšanos specializācijā;
4.2.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.
4.3. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista
sertifikāta saņemšanu, persona kompetences pārbaudes iestādē iesniedz:
4.3.1. iesniegumu (standarta veidlapa sask.ar MK NR.610, 3. pielikums);
4.3.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama
Būvniecības informācijas sistēmā;
4.3.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu darbu sarakstu, kuru izpildē būvspeciālists
piedalījies (standarta veidlapa sask.ar MK NR.610, 4. pielikums), ja Būvniecības
informācijas sistēmā pieejamā informācija vairs neatbilst MK NR.610 noteikumu
8.2. apakšpunktā minētajām prasībām;
4.3.4. kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus;
4.3.5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.
4.4. Ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, atkārtotu tā iegūšanu vai MK
NR.610 noteikumu 38.2. apakšpunktā minēto atkārtoto kompetences novērtēšanu, tās
kompetences novērtēšana ietver:
4.4.1. obligātās kompetences novērtēšanu:
4.4.1.1. praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu un
kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu;
4.4.1.2. rakstisku eksāmenu vai testu specialitātē;
4.4.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu pārbaudījumu
attiecīgajā darbības sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā.
4.5. Kompetences novērtēšana būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru papildināšanai ietver:
4.5.1. obligātās kompetences novērtēšanu - praktiskā darba pieredzes izvērtēšanu un
kompetences pārbaudes iestādes noteikto papildu dokumentu izvērtēšanu;
4.5.2. papildu kompetences novērtēšanu – praktisko uzdevumu vai citu pārbaudījumu
attiecīgajā darbības sfērā, ja tas noteikts deleģēšanas līgumā.
1
4.5. Šī nolikuma 4.4. un 4.5. punktā minēto kompetences novērtēšanu nodrošina LEB SD
izveidota ekspertu komisija. Tās sastāvā iekļauj būvspeciālistus, kuri ieguvuši otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību būvniecības jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes
studiju programmā un vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi pretendenta izvērtējamajā
darbības sfērā un kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi. Minētās prasības
ekspertu komisijas locekļiem var nepiemērot sask.ar MK NR.610 noteikumu 16.1.2.
apakšpunktā minētajā kompetences novērtēšanas gadījumā.
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4.6. LEB SD sertificētajām personām, kuru patstāvīgo praksi tā uzrauga un kurām līdz
01.10.2014. izsniegts terminēts sertifikāts, aktualizē informāciju Būvniecības
informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā un pieņem lēmumu par:
4.6.1. būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgo praksi bez termiņa ierobežojuma vai
4.6.1.1. un 4.6.1.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, nosakot termiņu:
4.6.1.1. personas, kuras līdz 01.10.2014. ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības
elektroenerģētikas jomā, bet nav ieguvušas Būvniecības likumā noteikto
pirmā līmeņa vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, ir tiesīgas
turpināt patstāvīgu praksi elektroietaišu projektēšanā, elektroietaišu izbūves
darbu vadīšanā un būvuzraudzībā ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.
Šajos gadījumos, pārreģistrējot būvspeciālista sertifikātu, tiek norādīts
termiņš – 31.12.2020.
4.6.1.2. Personas, kuras līdz 01.10.2014. ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības
elektroenerģētikas jomā un kurām ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība būvinženiera studiju programmā, ir tiesīgas turpināt patstāvīgu praksi
elektroietaišu projektēšanā ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim. Šajos
gadījumos, pārreģistrējot būvspeciālista sertifikātu, tiek norādīts termiņš –
31.12.2020.
4.6.1.3. Ja personai, skaitot no 01.10.2014., līdz likumā noteiktā pensijas vecuma
sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk, tai atļauts turpināt patstāvīgu praksi
4.6.1.1. un 4.6.1.2. apakšpunktā minētajās jomās līdz pensijas vecuma
sasniegšanai, neievērojot tajā noteiktās izglītības prasības. Ja persona vēlas
turpināt patstāvīgo praksi elektroietaišu projektēšanā, elektroietaišu izbūves
darbu vadīšanā un būvuzraudzībā pēc pensijas vecuma sasniegšanas, tai
jāatbilst šī nolikuma 4.6.1.1. un 4.6.1.2. apakšpunkta prasībām.
4.7. Pretendenta iesniegtos dokumentus sākotnēji izvērtē LEB SD lietvede, vadītājs tad
nozīmēts eksperts (speciālists), kura patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi, kurš:
4.7.1. izskata iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai un izvērtē personas
iegūtās izglītības atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
4.7.2. izvērtē personas praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību šo
noteikumu prasībām;
4.7.3. ja nepieciešams, 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums
būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, pretendentam pieprasa papildu informāciju;
4.7.4. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3. punktā minēto dokumentu
vai 4.7.3. apakšpunktā minētās papildu informācijas saņemšanas un izvērtēšanas:
4.7.4.1. uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un
laiku;
4.7.4.2. pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences
pārbaudi, ja pretendents neatbilst Būvniecības likumā un šajos noteikumos
minētajām prasībām būvspeciālista sertifikāta saņemšanai.
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4.8. LEB SD kompetences pārbaudes būvspeciālistu kompetences novērtēšanu organizē ne
retāk kā reizi mēnesī. Kompetences novērtēšanu neorganizē, ja nav pieteicies neviens
pretendents.
4.9. LEB SD vadītājs nozīmē kompetences pārbaudes - eksaminācijas komisiju.
4.10. Pirms kompetences novērtēšanas pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
un LEB SD eksaminācijas komisija priekšsēdētājs pārliecinās par personas identitāti.
4.11. Eksaminācija tiek veikta pēc 10 (desmit) ballu sistēmas. Minimālais ballu skaits, pie
kura kandidāta zināšanas un prasme tiek vērtētas, kā atbilstošas ir 6 (sešas) balles.
4.12. Ja persona atbilst Būvniecības likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām un tās
kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, LEB SD direktors pieņem lēmumu par
būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu.
4.13. Lēmumā ietverama šāda informācija:
4.13.1. kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums;
4.13.2. lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
4.13.3. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods;
4.13.4. piemēroto tiesību normu uzskaitījums;
4.13.5. sertificēšanas joma un specialitāte,
4.13.6. būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas numurs Būvniecības informācijas sistēmas
būvspeciālistu reģistrā;
4.13.7. pievienojamā darbības sfēra, būvspeciālista darbības sfēras numurs, kas sastāv no
Ekonomikas ministrijas noteiktā kompetences pārbaudes iestādes divciparu koda,
Būvniecības informācijas sistēmā piešķirtā numura, kas ir unikāls katram
ierakstam, un darbības sfēras pievienošanas datums (izmaiņas darbības sfērās
iekļauj attiecīgās specialitātes būvspeciālista sertifikāta pielikumā);
4.13.8. norāde, ka aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru
elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē
www.bis.gov.lv.
4.14. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi (eksāmenu), LEB SD direktors
pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu un informē
pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu
un laiku.
4.15. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis šī nolikuma 4.7.4.1. apakšpunktā minēto
pārbaudi, LEB SD direktors pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību
un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
4.15.1 Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz šī nolikuma 4.7.4.1. apakšpunktā minēto
kompetences pārbaudi ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par
personas kompetences neatbilstību.
4.16. LEB SD direktors pieņem lēmumu par:
4.16.1. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru
papildināšanu piecu dienu laikā pēc testa specialitātē vai dokumentu izvērtēšanas,
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ja personas kompetence novērtēta saskaņā ar šo noteikumu 4.4.1.1., 4.4.1.2. vai
4.5.1. apakšpunktu;
4.16.2. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai būvspeciālista sertifikāta darbības sfēru
papildināšanu 14 dienu laikā pēc rakstiskā eksāmena specialitātē, praktiskā
uzdevuma vai cita pārbaudījuma izpildes, ja personas kompetence novērtēta
saskaņā ar šo noteikumu 4.4.1.2., 4.4.2., vai 4.5.2. apakšpunktu.
5. Būvspeciālistu sertifikātu reģistrācija, reģistra datu saturs un izmantošanas kārtība
5.1. Reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Ekonomikas ministrija
nodrošina reģistra publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus,
kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un
datu aizsardzību. Reģistra dati tiek saglabāti un uzturēti Būvniecības informācijas
sistēmā neatkarīgi no deleģēšanas līguma spēkā esības.
5.2. Lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu:
5.2.1. tiek sagatavots Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā;
5.2.2. parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
5.3. Reģistrā iekļaujama šāda informācija:
5.3.1. iesniegumā būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru papildināšanai
un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija, pievienojot attiecīgo
iesniegumu un tam pievienotos dokumentus;
5.3.2. attiecīga norāde, ja izglītība un profesionālā kvalifikācija atzīta sask.ar MK
NR.610 noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā un šī nolikuma 3.4. punktu;
5.3.3. darbu saraksts, kuru izpildē būvspecālists piedalījies;
5.3.4. būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas datums un numurs;
5.3.5. sertificēšanas joma un specialitāte;
5.3.6. darbības sfēras numurs, nosaukums un pievienošanas datums;
5.3.7. informācija par kompetences pārbaudes iestādes pieņemtajiem lēmumiem un ar
tiem saistītajiem dokumentiem attiecībā uz būvspeciālistu;
5.3.8. būvspeciālista profesionālās pilnveides informācija;
5.3.9. būvspeciālista pakalpojumu sniegšanas teritorija.
5.4. Divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par būvspeciālista patstāvīgās prakses
pārkāpuma konstatēšanu, būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras apturēšanu vai
atjaunošanu vai būvspeciālista sertifikāta anulēšanu Būvniecības informācijas sistēmas
būvspeciālistu reģistrā iekļauj vai aktualizē informāciju par:
5.4.1. LEB SD konstatēto patstāvīgās prakses pārkāpumu un pieņemto lēmumu, lēmuma
datumu un numuru, pievienojot attiecīgo dokumentu;
5.4.2. darbības apturēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot
attiecīgo dokumentu;
5.4.3. darbības atjaunošanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu,
pievienojot attiecīgo dokumentu;
5.4.4. anulēšanas lēmuma datumu un numuru, kā arī pamatojumu, pievienojot attiecīgo
dokumentu.
5.5. Būvspeciālists Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā:
5.5.1. aktualizē savu kontaktinformāciju;
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5.5.2. aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu
dokumentu;
5.5.3. pēc patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksas, bet ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada 01. aprīlim:
5.5.3.1.ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās
pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem
pasākumiem, norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta
izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma
nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski;
5.5.3.2.ievada informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, ja
minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā;
5.5.3.3.var norādīt savu pakalpojumu sniegšanas teritoriju.
5.6. Būvspeciālista kontaktinformācija, darbu saraksts, kuru izpildē būvspecālists piedalījies,
informācija par būvspeciālista izglītību un profesionālo pilnveidi ir publiski pieejama, ja
saņemta personas piekrišana.
6. Patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība
6.1. Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību būvspeciālista sertifikātā norādītajā
darbības sfērā veic LEB SD, kura šajos noteikumos minētajā kārtībā veikusi
būvspeciālista kompetences novērtēšanu vai kurai ir deleģēts veikt citas kompetences
pārbaudes iestādes sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību. LEB SD ir
tiesīga pieprasīt no personas, kuras patstāvīgo praksi tā uzrauga, ievērot LEB SD
apstiprināto ētikas kodeksu.
6.2. Kompetences pārbaudes iestāde veic Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļā minētās
informācijas pārbaudi no reģistrā atlasītiem datiem, reģistrā ievadot pārbaudes veikšanas
datumu. Datu atlase nodrošina, ka piecu gadu periodā tiek pārbaudīts ikviens
būvspeciālists.
6.3. Ekonomikas ministrija vai Būvniecības valsts kontroles birojs, analizējot Būvniecības
informācijas sistēmā reģistrētos datus par būvspeciālista patstāvīgo praksi, profesionālo
pilnveidi, kā arī ņemot vērā būvspeciālistu konstatēto patstāvīgās prakses pārkāpumu
būtību un pārkāpumu biežumu, ir tiesīgi izlases veidā atlasīt pārbaudāmo informāciju un
uzdot LEB SD veikt atlasītās informācijas pārbaudi.
6.4. Ja Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka
būvspeciālists nav izpildījis MK NR.610 noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto
pienākumu vai ir iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, LEB SD pieprasa
būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.
6.5. Ja būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis sask.ar MK NR.610 noteikumu 31.3.1.
apakšpunktā minēto informāciju LEB SD noteiktajā apjomā, LEB SD var pieņemt
lēmumu par pienākuma noteikšanu būvspeciālistam kompetences pārbaudes iestādes
noteiktā termiņā nokārtot rakstisku profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par
kompetences paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši
sertificēšanas jomai, specialitātei un sfērai, lēmumā norādot pārbaudes norises vietu un
laiku.
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6.6. Ja saņemta sūdzība vai LEB SD rīcībā ir informācija par būvspeciālista patstāvīgās
prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, LEB SD izvērtē minēto informāciju un
var pieņemt lēmumu:
6.6.1. par brīdinājuma izteikšanu;
6.6.2. par pienākumu kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā atkārtoti
veikt saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 16. punktā minēto kompetences
novērtēšanu, ja būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, par kuriem
izteikts brīdinājums, konstatēti atkārtoti divu gadu periodā.
1
6.6. Informācija LEB SD iestādes pieņemto lēmumu par brīdinājuma izteikšanu
būvspeciālistam ir publiski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas
būvspeciālistu reģistrā divus gadus no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.
6.7. LEB SD ir pienākums organizēt būvspeciālista kompetences novērtēšanu arī tad, ja
personai ir piešķirts būvspeciālista sertifikāts, bet persona ir izteikusi lūgumu par
atkārtotu kompetences novērtēšanu.
6.8. Būvspeciālistam ir pienākums:
6.8.1. katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar LEB SD
tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma
sarakstu, apgūstot Profesionālās
izglītības likuma prasībām
atbilstošas
profesionālās pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos
seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā
norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā;
6.8.2. sniegt LEB SD tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista
patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai LEB SD rīcībā ir
nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem;
6.8.3. patstāvīgi praktizēt būvprakses sertifikāta pielikumā norādītajās darbības sfērās
vismaz trīs gadus piecu gadu laikā pēc būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas,
termiņa pagarināšanas, būvspeciālista sertifikātā norādītās specialitātes vai
darbības
sfēras
aktualizēšanas
vai
pārbaudes
veikšanas.
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7. Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas
kārtība
7.1. LEB SD pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības
sfēras apturēšanu uz laiku:
7.1.1. līdz vienam gadam, ja LEB SD konstatē tādu būvspeciālista pārkāpumu, kas var
vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;
7.1.2. ja attiecībā pret būvspeciālistu kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums vai
pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar
iespējamajiem būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem, kas radījuši
apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi.
7.2. Ja personai saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 41.1. apakšpunktu ir apturēta būvprakses
sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra un persona vēlas to atjaunot, tā pēc MK
NR.610 noteikumu 41.1. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītā termiņa beigām veic
MK NR.610 noteikumu 16. punktā minēto kompetences novērtēšanu.
7.3. LEB SD pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības
sfēras apturēšanu uz laiku, ja:
7.3.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras apturēšanu;
7.3.2. būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu vai
saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 36. punktā noteiktajā termiņā nav aktualizējis
vai precizējis MK NR.610 noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto informāciju;
7.3.3. būvspeciālists saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 37. punktā minētā lēmuma
noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu;
7.3.4. būvspeciālists saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 38.2. apakšpunktā minētā
lēmuma noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis atkārtotas kompetences
novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi;
7.3.5. būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav izpildījis
saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 40.2. apakšpunktā minēto pienākumu.
7.4. LEB SD pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības
sfēras atjaunošanu, ja:
7.4.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras atjaunošanu, ja
būvspeciālista sertifikāta pielikumā norādītā darbības sfēra apturēta, pamatojoties
uz MK NR.610 noteikumu 43.1. apakšpunktu;
7.4.2. būvspeciālists ir izpildījis MK NR.610 noteikumu 31.3. apakšpunktā minētos
pienākumus;
7.4.3. būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu vai atkārtotas
kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi;
7.4.4. būvspeciālists ir izpildījis MK NR.610 noteikumu 40.2. apakšpunktā minēto
pienākumu;
7.4.5. sertifikāts vai darbības sfēra apturēti saskaņā ar MK NR.610 noteikumu 41.2.
apakšpunktu un stājies spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu.
7.4.1 Pieņemot lēmumu būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras
apturēšanu uz laiku saskaņā ar MK Nr.610 noteikumu 43. punktu, LEB SD izvērtē
būvspeciālista patstāvīgās prakses atbilstību MK Nr.610 noteikumu 40.3. apakšpunktā
minētajām prasībām. Ja LEB SD konstatē, ka:
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7.4.1 1. būvspeciālista patstāvīgā prakse neatbilst minētajām prasībām, tā pieņem lēmumu
par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras anulēšanu saskaņā
MK Nr.610 noteikumu 45.7. apakšpunktu;
7.4.1 2. būvspeciālista patstāvīgā prakse daļēji atbilst minētajām prasībām, tā pieņem
lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras
apturēšanu uz laiku līdz MK Nr.610 noteikumu 43.2., 43.3., 43.4. vai 43.5.
apakšpunktā minētā pienākuma izpildei, nosakot termiņu, kas nepārsniedz MK
Nr.610 noteikumu 40.3. apakšpunktā noteikto pieļaujamo laika periodu piecu gadu
ietvaros, kurā būvspeciālistam ir tiesības neveikt patstāvīgo praksi.
7.5. LEB SD pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības
sfēras anulēšanu, ja:
7.5.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai darbības sfēras anulēšanu;
7.5.2. būvspeciālists sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanas procesā apzināti sniedzis
nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par sertifikāta vai darbības
sfēras piešķiršanu;
7.5.3. būvspeciālists laikā, kad tam piešķirtā būvspeciālista sertifikāta darbība vai
darbības sfēra bija apturēta, ir turpinājis patstāvīgo praksi;
7.5.4. būvspeciālists nav paaugstinājis profesionālo kompetenci un nav nokārtojis MK
Nr.610 noteikumu 37. punktā minēto profesionālās pilnveides testu;
7.5.5. būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi
nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;
7.5.6. konstatēti būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši
apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt
profesionālo darbību;
7.5.7. būvspeciālists nav izpildījis MK Nr.610 noteikumu 40.3. vai 40.4. apakšpunktā
minēto pienākumu.
7.6. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz MK Nr.610 noteikumu
45.2., 45.3., 45.5. vai 45.7. apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta
atkārtotu saņemšanu šī nolikuma 4.sadaļā (4.Patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas
kārtība reglamentētajā sfērā) noteiktajā kārtībā ne agrāk kā divus gadus pēc
būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.
7.7.
Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz MK Nr.610
noteikumu 45.6. apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu
saņemšanu šī nolikuma 4.sadaļā (4.Patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas kārtība
reglamentētajā sfērā) noteiktajā kārtībā ne agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista
sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.
8. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
8.1. LEB SD lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā Ekonomikas ministrijā.
8.2. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā.
9. Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs, maksāšanas un saņemto līdzekļu
izmantošanas kārtība
9.1. Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs sastāv no:
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9.1.1. maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150EUR
(viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par vienu darbības sfēru;
9.1.2. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas un maksas par papildu sertificēšanas
pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets.
9.2. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu saņemšanas.
9.2.1 Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu nepiemēro personai, kas ir ieguvusi
patstāvīgās prakses tiesības būvdarbu vadīšanas specialitātē, būvuzraudzības
specialitātē vai būvekspertīzes specialitātē, par laikposmu, kurā tā izpilda
būvinspektora pienākumus, ievērojot vispārīgajos būvnoteikumos noteikto
aizliegumu sniegt būvniecības pakalpojumus.
9.2.2 Kalendāra gadā, kurā personai piešķirts būvspeciālista sertifikāts vai kurā persona
pārtraukusi būvinspektora pienākumu pildīšanu, patstāvīgās prakses uzraudzības
gada maksu persona maksā proporcionāli mēnešu skaitam, kuros kompetences
pārbaudes iestāde veic būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību.
9.2. Par sertificēšanas pakalpojumiem saņemtos līdzekļus LEB SD izmanto kompetences
novērtēšanas procesa un būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības nodrošināšanai.

II. Sertifikācija nereglamentētā darbības sfērā
1. Sertificēšana nereglamentētajā sfērā
1.1. LEB SD sniedz sertificēšanas pakalpojumus šādās elektroenerģētikas jomas
nereglamentētajās sfērās:
1.1.1. Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība (3.2)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu
projektēšanas darbu vadīšanu un uzraudzību.
1.1.2. Elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība (3.4)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu
ekspluatācijas darbu vadīšanu un uzraudzību.
1.1.3. Elektroietaišu ekspluatācijas tehniskā ekspertīze (2.1)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar ekspluatācijā esošu un
jaunu samontētu elektroietaišu tehniskajā dokumentācijā doto parametru
pārbaudi, elektroietaišu izolācijas, zemējumu pretestības un/vai citu tehniskajā
un normatīvajā dokumentācijā noteikto parametru mērīšanu, kā arī
ekspluatācijā esošo elektroiekārtu tehnisko parametru ieregulēšanu.
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1.1.4. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskā
ekspertīze (2.1)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām prasībām
spēj kvalitatīvi un profesionāli veikt elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas
un veikt pārbaudes tehnisko ekspertīzi.
1.1.5. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu
vadīšana un uzraudzība (3.3)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu tehnisko
parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanu un uzraudzību.
1.1.6. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude (5)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB apstiprinātām prasībām
spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar ekspluatācijā esošu un jaunu
samontētu elektroietaišu tehniskajā dokumentācijā doto parametru pārbaudi,
elektroietaišu izolācijas, zemējumu pretestības un/vai citu tehniskajā un
normatīvajā dokumentācijā noteikto parametru mērīšanu, kā arī ekspluatācijā
esošo elektroiekārtu tehnisko parametru ieregulēšanu.
1.1.7. Elektroietaišu izbūve (4)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu izbūves
darbu veikšanu.
1.1.8. Elektroietaišu izbūves tehniskā ekspertīze (2.1)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu tehnisko
izbūves tehnisko ekspertīzi.
1.1.9. Elektroietaišu ekspluatācija (6)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu
ekspluatāciju.
1.1.10. Elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzība (3.5)
Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar LEB SD apstiprinātām
prasībām spēj kvalitatīvi un profesionāli nodarboties ar elektroietaišu izbūves
darbu autoruzraudzību.
1.2. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu nereglamentētajā sfērā,
persona LEB SD iesniedz:
1.2.2. iesniegumu (LEB SD standarta veidlapa);
1.2.3. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
1.2.4. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības
sfērā, kuru izpildē pretendents piedalījusies (LEB SD standarta veidlapa);
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1.2.5. CV (profesionālās darbības apraksts);
1.2.6. papildus kompetences izglītību apliecinoši dokumenti pēc pretendenta ieskatiem –
par kursu/ semināru noklausīšanos specializācijā;
1.2.7. elektrodrošības apliecības kopija, ja tāda ir;
1.2.8. kandidātam, kas pretendē uz sertifikāta iegūšanu reglamentētajā sfērā
„Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā” un „Elektroietaišu izbūves darbu
būvuzraudzībā” tiek veikta zināšanu un kompetences pārbaude nereglamentētajā
sfērā „Elektroietaišu izbūve” iekļaujot izvēlētajai sfērai atbilstošus pārbaudes
jautājumus eksāmenu biļetēs.
1.2.9. dokumentu, kas apliecina apmaksu par sertificēšanas pakalpojumiem.
1.3. Sertifikācijas virzieni nereglamentēto profesionālo novirzienu (jomas) un darbības
sfēras apkoptas (skat. 1.tabulu, ko apstiprinājusi LEB SD Valde) un izveidota,
saskaņā ar Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem, kā arī ievērojot
elektroenerģētikas tirgus prasības.
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1.tabula
Nereglamentēto galveno profesionālo novirzienu (jomas) un darbības sfēru
kopsavilkums
Profesionālie novirzieni un kvalifikācijas līmeņi (AM, M, Z)

2.

mērīšanas un pārbaudes
tehniskā ekspertīze

mērīšanas un pārbaudes
darbu vadīšana un
uzraudzība

mērīšana un pārbaude

izbūve

Izbūves tehniskā
ekspertīze

ekspluatācija

izbūves darbu
autoruzraudzība

Elektroietaišu

ekspluatācijas tehniskā
ekspertīze

1.

Elektroietaišu
tehnisko parametru

2.1

2.1

3.3

5

4

2.1

6

3.5

6

7

8

9

10

11

12

AM, M AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM,M,Z

AM

ekspluatācijas darbu
vadīšana un uzraudzība

1

Darbības
sfēras nosaukums

projektēšans darbu
vadīšana un uzraudzība

Darbības sfēras kods

Elektroietaišu

3.2

3.4.

2

3

4

Dzīvojamo un
sabiedrisko ēku spēka un
apgaismošanas
elektroinstalācijas

AM

5

Ražošanas ēku spēka un
apgaismošanas
elektroinstalācijas

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM, M, Z

AM

Elektroiekārtas ar
spriegumu līdz 1000 V
(pēc lektroiekārtu veida)

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM, M, Z

AM

3.1.

Elektroiekārtas, ar
spriegumu līdz 1000 V

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM, M, Z

AM

4.

Dīzeļelektrostacijas (ar
jaudu līdz 0,5 MW elektriskā daļa)

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM AM, M, Z

AM

Dīzeļelektrostacijas (ar
jaudu līdz 2 MW elektriskā daļa)

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM AM, M, Z

AM

5.

Līdz 1 kV automātika un
elektroiekārtu vadība

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM AM, M, Z

AM

6.1.

Līdz 1 kV kabeļu līnijas

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM AM, M, Z

AM

8.1.

Līdz 1 kV gaisvadu un
piekarkabeļu
elektropārvades līnijas

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM,M,Z

AM

1-35 kV kabeļu
elektropārvades līnijas

AM

AM,M

AM

AM

AM, M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM,M,Z

AM

10.1. 1-35 kV gaisvadu un
piekarkabeļu
elektropārvades līnijas

AM

AM,M

AM

AM

AM, M

AM,M,Z AM, M, Z

AM

AM,M,Z

AM

3.

4.1.

9.1.
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1.tabulas turpinājums
10.2. 1-35 kV transformatoru
apakšstacijas,
1
2
komutācijas un sadales
1-35 kV transformatoru
10.2. punkti
apakšstacijas,
komutācijas un sadales
11.
Būvju
punkti zibensaizsardzības
ietaises (pasīvās) un
Būvju
pārsprieguma
11.
zibensaizsardzības
aizsardzība
ietaises (pasīvās) un
pārsprieguma
aizsardzība
12.

M
3

M, M
4

AM
5

AM
6

AM, M
7

AM,M,Z AM, M,Z
8
9

AM
10

AM, M,Z
11

M
12

AM
AM

AM,M
AM, M

AM
AM

AM
AM

AM, M
AM, M

AM, M,
AM, M, Z AM
Z
AM,M,Z AM, M, Z AM

AM

AM, M

AM

AM

AM, M

AM, M,
Z

AM, M, Z

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AM,M,Z
AM
AM, Z AM

AM AM, M, Z

AM

Būvju apsardzes un
ugunsgrēka
signalizācijas ietaises:

-

12.1. Dzīvojamo un
sabiedrisko ēku
apsardzes un
ugunsgrēka
signalizācijas ietaises

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z

AM,M,Z

AM

AM, M, Z

AM

12.2. Ražošanas ēku
apsardzes un
ugunsgrēka
signalizācijas ietaises

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z

AM,M, Z

AM

AM, M,Z

AM

12.3. Ugunsdrošības
automātiskas ietaises
(signalizācija,
izziņošana, dzēšana,
pretdūmu aizsardzība)

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z

AM,M,Z

AM

AM, M,Z

AM

12.3.1. Ugunsdrošības
automātikas ietaises
(signalizācija,
izziņošana, pretdūmu
aizsardzība)

AM

AM, M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z

AM, M,Z

AM

AM, M,Z

AM

12.3.2. Ugunsdrošības
automātikas ietaises
(signalizācija,
izziņošana)

AM

AM,M

AM

AM

AM,M

AM,M,Z

AM,M,Z

AM

AM,M,Z

AM

Apzīmējumi: AM – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; M – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,

Z - profesionālā pamatizglītība (elektromontiera vai elektriķa - kvalifikācijas līmenis).

1.4. Sertifikācijas procesā tiek novērtētas profesionālās zināšanas, pieredze un
prasme sertifikācijas darbības sfērā. Sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz
Sertifikācijas departamenta direktora lēmuma pamata.
1.5. Sertifikātā nereglamentētā darbības sfērā norāda attiecīgo darbības sfēru un
profesionālo novirzienu, kurā pretendents apliecinājis savu kompetenci.
Nereglamentētā darbības sfērā pretendentam sertifikātu var izsniegt uz
vairākām darbības sfērām attiecīgajā profesionālajā novirzienā (sk. tabulu
zemāk). Sertifikātu izsniedz ar termiņu – līdz 5 gadiem par sertifikācijas
pakalpojumiem nosaka LEB SD, kas to saskaņo ar Sertifikācijas Padomi vai
Personāla Sertifikācijas shēmas komiteju, ievērojot Ekonomikas ministrijas
noteiktos ierobežojumus.
1.6. Sertifikācija ir maksas pakalpojums. Maksu par sertifikācijas pakalpojumiem
nosaka LEB SD direktors saskaņojot ar Sertifikācijas shēmas komiteju un LEB
valdi.
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1.7. Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu elektroenerģētikas jomā
nereglamentētā sfērā, ja tās izglītība un praktiskā darba pieredze atbilst
noteiktām prasībām (sk. www.leb.lv).
2. Patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas kārtība nereglamentētā sfērā
2.1. Sertifikāciju nereglamentētā sfērā var kārtot visi būvspeciālisti, kuri ieguvuši
elektrotehnisko izglītību, kuriem izvēlētajai specialitātei atbilstoši pierādīta izglītība
un prakse.
2.2. Uz sertifikātu elektroenerģētikas jomā nereglamentētajā darbības sfērā var
pretendēt būvspeciālisti, ja tie ir ieguvuši elektrotehnisko izglītību, kā arī amatnieki,
kuriem izvēlētajai specialitātei pierādīta atbilstoša izglītība, apmācība un prakse.
2.2.1. Darbības sfērās: elektroietaišu izbūve, elektroietaišu ekspluatācija,
elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude pretendentiem
nepieciešama vismaz elektromontiera arodizglītība un praktiskā darba
ilgums 3 gadi.
2.2.2. Minēto darbības sfēru darbu vadīšanā nepieciešama otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība un minimālais praktiskā darba ilgums 3 gadi vai pirmā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība un minimālais praktiskā darba
ilgums 5 gadi.
2.2.3. Darbības sfērās: elektroietaišu ekspluatācijas tehniskā ekspertīze un
elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskā
ekspertīze nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un
minimālais praktiskā darba ilgums 5 gadi.
2.3.Tajos profesionālās darbības virzienos, kuros to prasa atbilstošās iekārtas
apkalpes elektrodrošības tehnikas noteikumi, t.i., elektroietaišu izbūves,
elektroietaišu ekspluatācijas un tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes
darbības sfērās, personai jābūt ar atbilstošu elektrodrošības tehnikas grupu.
3. Patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanas kārtība nereglamentētā sfērā
3.1. Lai saņemtu sertifikātu nereglamentētā sfērā, sertifikāta piešķiršanas kārtība ir
tieši tāda pati kā reglamentētā sfērā, bet sertifikāts netiek reģistrēts BIS
būvspeciālistu reģistrā, kā arī tā derīguma termiņš ir līdz 5 gadi.
3.2. Sertificētajam būvspeciālistam ir pienākums iesniegt LEB SD ne retāk kā vienu
reizi 2.5 gadu laikā aizpildītu veidlapu par „Sertificētās personāla uzraudzību
(nereglamentētajā sfērā)” sniedzot ziņas par savu profesionālo darbību, lai LEB
SD veiktu sertificētās personas uzraudzību. Veidlapā norādot tajā pēc
sertificēšanas notikušās izmaiņas darba vietā vai amatos, galveno izpildīto darbu
sarakstu, sūdzības (ja ir), profesionālo izaugsmi, u.c. datu izmaiņas.
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4. Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas kārtība
nereglamentētajā sfērā
1. Nereglamentētajā sfērā sertificētais būvspeciālists:
1.1. nedrīkst izmantot sertifikātu un atsaukties uz sertifikāciju tādā veidā, ka
sertificēšanas institūcija tiktu diskreditēta, kā arī izteikt tādus paziņojumus attiecībā
uz sertifikāciju, kurus sertificēšanas institūcija var uzskatīt par maldinošiem vai
nepilnvarotiem;
1.2. visu sertifikāta darbības laiku pilda LEB SD „Nolikuma par sertifikāta izsniegšanas
kārtību” noteiktās prasības;
1.3. pilda LEB SD sertifikācijas shēmas prasības;
1.4. drīkst atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz darbības sfēru, kurā sertifikāts ir
piešķirts;
1.5. ir tiesības izteikt pretenzijas par sertifikāciju vienīgi saistībā ar piešķirtā sertifikāta
darbības sfērām;
1.6. nedrīkst izmantot sertifikātu reklāmās un katalogos.
2. Pret sertificēto būvspeciālistu par nepatiesām atsauksmēm sakarā ar sertificēšanu vai
maldinošu sertifikāta un LEB SD logo izmantošanu publikācijās, katalogos u.tml.,
sertifikācijas institūcija var veikt korektīvas darbības – apturēt sertifikāta darbību, publicēt
pārkāpumu vai nepieciešamības gadījumā, veikt papildus juridiskas darbības.
3. LEB SD visā sertifikāta darbības periodā reģistrē visas ar tā darbību saistītās pretenzijas,
sūdzības, kā arī priekšlikumus darbības uzlabošanai un iesniedz LEB SD izskatīšanai,
pagarinot sertifikāta darbības termiņu.
4. LEB SD pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:
4.1. beidzies tā darbības laiks;
4.2. ir saņemts sertifikāta turētājs iesniegums par vēlmi anulēt sertifikātu;
4.3. sertifikāta lietošanā ir būtiski pārkāpumi, kas minēti šajos lietošanas noteikumos;
4.4. sertifikāts ir viltots;
4.5. sertificētais būvspeciālists ir pārkāpis likumus, noteikumus un normatīvos aktus;
4.6. ir saņemtas sūdzības par sertificētā būvspeciālista darbību.
5. LEB SD pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta atjaunošanu, ja:
5.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības atjaunošanu;
5.2. saņemts iesniegums no būvspeciālista par sertifikāta darbības atjaunošanu, ja
sertifikāta darbība ir bijusi apturēta pārkāpumu dēļ;
5.3. sertificētais būvspeciālists ir veiksmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides eksāmenu
- testu.
6. Sūdzības un sertifikāta neatbilstošas lietošanas gadījumus izskata Sertifikācijas
departamentā, pieņemot lēmumu par sertifikāta anulēšanu.
7. LEB SD pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt
Ekonomikas ministrijā.
8. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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