Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments
A.Deglava iela 66, 5.st., Rīga, LV-1035
tālr. 67845425
e-pasts – lebsert@latnet.lv, http://www.leb.lv

Noteikumi par kompetences sertifikāta izmantošanu reglamentētajā sfērā
Lietotie termini:
Lēmums – Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sagatavots dokuments par piešķirto sertifikātu
būvspeciālistam, ko pats būvspeciālists var izdrukāt.
Sertifikāts – papīra formā izdrukāts (ja tāds ir) būvspeciālista sertifikāts ar piešķirto sfēras numuru.
Sertificētais būvspeciālists – būvspeciālists, kurš ir sertificēts atbilstošajā jomā, sfērā un saņēmis
pozitīvu Lēmumu BIS sistēmā par piešķirto sertifikātu.
Sertifikāta lietošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu
kompetences
novērtēšanas
un
patstāvīgās
prakses
uzraudzības
noteikumi”,
LVS EN ISO/IEC17024:2013 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas
institūcijām”.
1. Lēmums par Sertifikātu ir izmantojams tikai atbilstoši piešķirtajām darbības jomām/ sfērām un
profesionālajam novirzienam, kas apliecina būvniecības speciālista kvalifikāciju.
2. Lēmumu/ sertifikātu būvspeciālists var iesniegt savā darba vietā, lai to izmantotu būvfirmas
reģistrēšanai Būvkomersantu vai Uzņēmumu reģistrā.
3. Lēmumu tā sertificētais būvspeciālists var iesniegt personālās atlases konkursu komisijās kurās
viņš piedalās kā pretendents.
4. Sertificētais būvspeciālists lēmumu/ sertifikātu var deleģēt izmantot tiesības savam darba devējam
pievienot savu lēmumu/ sertifikātu dokumentu paketei, ko darba devējs iesniedz iepirkumu
komisijām, piedaloties cenu aptaujās, konkursos un izsolēs.
5. Lēmumu/ sertifikātu nedrīkst nodot izmantošanai citām personām, ja tās nav tiešā veidā saistītas
ar sertificētā būvspeciālista darbu sertificētajā jomā/ sfērā.
6. Gadījumā, ja bez sertificētā būvspeciālista piekrišanas cita fiziskā vai juridiskā persona izmanto
būvspeciālista lēmumu/ sertifikātu bez saskaņošanas, tad sertificētais būvspeciālists par to
nekavējoši ziņo sertifikāta patvaļīgās izmantošanas vietā un informē LEB SD vadību.
7. Gadījumā, ja sertifikāts (papīra formātā) ir pazaudēts vai sabojāts, sertificētā būvspeciālista
pienākums ir par to nekavējoties rakstiski informēt LEB SD. Šādā gadījumā LEB SD pieņem
lēmumu par procedūrām, kas saistītas ar sertifikāta atjaunošanu.
8. Sertificētais būvspeciālists:
8.1. 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;
8.2. nedrīkst izmantot sertifikātu reklāmās un katalogos;
8.3. visu sertifikāta darbības laiku pilda LEB SD „Nolikuma par sertifikāta izsniegšanas kārtību”
noteiktās prasības;
8.4. pilda LEB SD sertifikācijas shēmas prasības;
8.5. drīkst atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz darbības sfēru, kurā sertifikāts ir
piešķirts;
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8.6. tiesības izteikt pretenzijas par sertifikāciju vienīgi saistībā ar piešķirtā sertifikāta darbības
sfērām.
9. Pret sertificēto būvspeciālistu par nepatiesām atsauksmēm sakarā ar sertificēšanu vai maldinošu
sertifikāta un LEB logo izmantošanu publikācijās, katalogos u.tml., sertifikācijas institūcija var
veikt korektīvas darbības – apturēt sertifikāta darbību, publicēt pārkāpumu vai nepieciešamības
gadījumā, veikt papildus juridiskas darbības.
10. Sertifikāta darbības laikā tā būvspeciālista pienākums ir reģistrēt un iesniegt LEB Sertifikācijas
departamentā visas atsauksmes:
10.1. pretenzijas,
10.2. sūdzības,
10.3. pozitīvās atsauksmes,
10.4. priekšlikumus.
11. Sertifikāta darbības laikā tā būvspeciālista pienākums ir uzkrāt ziņas (apliecības), lai tās iesniegtu
Sertifikācijas departamentā par savu profesionālo darbību:
11.1. apmeklētiem profesionālajiem kursiem,
11.2. semināriem,
11.3. papildapmācību.
12. Sertificētajam būvspeciālistam ir pienākums sistemātiski sekot līdzi aktuālajai informācijai
publiskajā datu bāzē BIS (sertifikāta statusam, derīguma termiņam, sarakstei u.c.).
13. Pēc sertifikāta saņemšanas, būvspeciālistam ir pienākums ik gadu Ekonomikas Ministrijas
publiskajā datu bāzē BIS aktualizēt datus:
13.1. aktualizēt/ ievadīt savu kontaktinformāciju;
13.2. aktualizēt informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu
dokumentu;
13.3. ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendārā gada apgūtajām profesionālās pilnveides
programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot
apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumentu izdevēja, profesionālās pilnveides
mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievienot šo dokumentu
elektroniski;
13.4. katru gadu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 01.aprīlim, ievada informāciju par iepriekšējā
kalendārā gadā veikto patstāvīgo praksi.
14. Sertifikāta darbības laikā tā īpašniekam pienākums:
14.1. veikt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 01.aprīlim;
14.2. sniegt LEB SD tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama sertifikāta turētājs
patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai LEB SD rīcībā ir nonākusi cita
informācija par sertifikāta turētāja patstāvīgās prakses pārkāpumiem;
14.3. katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci. 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;
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14.4. patstāvīgi praktizēt būvprakses sertifikātā norādītajās darbības sfērās vismaz trīs gadus
piecu gadu laikā pēc būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas, termiņa pagarināšanas,
būvspeciālista sertifikāta norādītās specialitātes vai darbības sfēras aktualizēšanas vai
pārbaudes veikšanas.
15. Sertificētajam būvspeciālistam nekavējoties jāinformē LEB SD par iemesliem (vai kvalifikācijas
pazemināšanās, fizisko vai garīgo spēju pasliktināšanas u.c. iemesliem), kas var ietekmēt
sertificētās personas spējas pilnvērtīgi turpināt praktizēt sertifikātā norādītās darbības sfērās.
16. Pēc sertifikāta vai kādas tā darbības jomas/ sfēras apturēšanas vai anulēšanas būvspeciālists atturas
no visām atsaucēm uz sertifikāta statusu un sertifikāta anulēšanas gadījumā viņam izsniegtais
sertifikāts jānogādā LEB SD birojā.
17. Sertifikāta pastāvīgās prakses uzraudzības kārtība:
17.1. Uzraudzību veic LEB SD. Uzraudzība notiek pārbaudot sertificētā būvspeciālista
elektroniski iesniegtās ziņas BIS par papildus izglītību un kompetenci paaugstinošiem
pasākumiem, kā arī par veikto profesionālo darbību sertificētās jomās.
17.2. Sertificētais būvspeciālists ziņas par sevi BIS iesniedz katru gadu. LEB SD katru gadu
izlases veidā pārbauda 20% būvspeciālistu (no kopējā to skaita reglamentētajā sfērā),
viņu iesniegtās ziņas. Piecu gadu laikā tiek pārbaudīts ikviens sertificētais būvspeciālists
reglamentētajā sfērā.
17.3. Ja BIS reģistrā tiek konstatēts, ka sertificētais būvspeciālists nav veicis patstāvīgās
prakses uzraudzības gada maksa samaksas (ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 01. aprīlim) vai
ir iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, LEB SD pieprasa no sertificētā
būvspeciālista 30 kalendāro dienu laikā precizēt informāciju BIS.
17.4. Ja sertificētais būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis nepieciešamo informāciju,
LEB SD pieņem lēmumu par atkārtotu profesionālās pilnveides eksāmenu sertificētās
jomās, norādot eksaminācijas termiņa laiku un vietu.
17.5. Ja saņemta sūdzība par sertificētā būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās
ētikas pārkāpumiem LEB SD pieņem lēmumu:
17.5.1. par brīdinājuma izteikšanu;
17.5.2. LEB SD noteiktajā termiņā atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu, kas ietver
praktiskā darba pieredzes izvērtēšanu un rakstisku eksāmenu;
17.5.3. LEB SD organizē būvspeciālista kompetences novērtēšanu arī tad, ja būvspeciālists
izteicis lūgumu par atkārtotu kompetences novērtēšanu
18. LEB SD pieņem lēmumu par piešķirtā sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, ja:
18.1. saņemta pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību
kontrolējošas valsts iestādes (LATAK, Ekonomikas Ministrija), kurai ir noteikts
pienākums ziņot LEB SD par iespējamajiem sertificētā būvspeciālista patstāvīgās
prakses pārkāpumiem, kas var radīt vai radīja apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai
vai videi;
18.2. saņemts sertificētā būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu;
18.3. sertificētais būvspeciālists nav samaksājis prakses uzraudzības gada maksu;
18.4. LEB SD ir konstatējis, ka sertificētais būvspeciālists noteiktajā termiņā nav aktualizējis
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ziņas BIS par patstāvīgo praksi.
19. LEB SD pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras
apturēšanu uz laiku, ja:
19.1. saņemts sertificētā būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras apturēšanu;
19.2. BIS reģistrā konstatēts, ka sertificētais būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās prakses
uzraudzības gada maksu vai BIS nav aktualizējis nepieciešamo informāciju saskaņā ar
MK Nr.610 noteikumu 31.punktu;
19.3. sertificētais būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis informāciju saskaņā ar MK
Nr.610 noteikumu 31.3.1.punktu, un pēc LEB SD pieņemtā lēmuma par atkārtotu
profesionālās pilnveides eksāmenu sertificētās jomās, noteiktajā termiņā sekmīgi nav
nokārtojis profesionālās pilnveides eksāmenu;
19.4. sertificētais būvspeciālists noteiktā termiņā nav sekmīgi nokārtojis atkārtotas
kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi , tad LEB SD noteiktajā termiņā
atkārtoti veic kompetences novērtēšanu, kas sevī ietver praktiskā darba pieredzes
izvērtēšanu un eksāmenu;
19.5. sertificētais būvspeciālists noteiktajā termiņā nav sniedzis LEB SD tās pieprasīto
informāciju.
20. LEB SD pieņem lēmumu par sertifikāta darbības anulēšanu, ja:
20.1. saņemts sertificētā būvspeciālista iesniegums par sertifikāta anulēšanu;
20.2. sertificētais būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas
ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par sertifikāta piešķiršanu;
20.3. sertificētais būvspeciālists laikā, kad tam piešķirtā sertifikāta darbība vai darbības sfēra ir
bijusi apturēta, ir turpinājis patstāvīgo praksi;
20.4. sertificētais būvspeciālists nav paaugstinājis profesionālo kompetenci un nav praktizējis
vismaz trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā nevienā no sertifikātā norādītajām darbības
sfērām;
20.5. sertificētais būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais speciālists par darbiem, kuru izpildi
nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;
20.6. LEB SD saņēmis tiesas spriedumu, kas stājies spēkā, kurā konstatēti sertificētā
būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēku
dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību.
21. LEB SD lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:
21.1. saņemts sertificētā būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras anulēšanu;
21.2. sertificētais būvspeciālists darbības sfēras saņemšanas procesā apzināti sniedzis
nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par sertifikāta piešķiršanu;
21.3. sertificētais būvspeciālists triju gadu periodā nav sniedzis informāciju par profesionālās
pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem
22. Sertificētajam būvspeciālistam, kuram sertifikāts anulēts uz MK Nr.610 noteikumu 45.2; 45.3;
45.5 vai 45.7. apakšpunktu pamata, var pretendēt uz atkārtotu sertifikāta saņemšanu ne agrāk kā
divus gadus pēc LEB SD sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas. Atkārtoti jākārto
eksāmens atbilstošās sertifikācijas jomās.
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23. Sertificētajam būvspeciālistam, kuram sertifikāts anulēts uz MK Nr.610 noteikumu
45.6 apakšpunktu pamata, var pretendēt uz atkārtotu sertifikāta saņemšanu ne agrāk kā četrus
gadus pēc LEB SD lēmuma saņemšanas dienas. Atkārtoti jākārto eksāmens atbilstošās
sertifikācijas jomās.
24. Sertifikāta/ sertifikāta pielikuma, jomas anulēšanas gadījumā maksa par pakalpojumiem, kas
saistīta ar sertifikāta izsniegšanu, uzraudzības gada maksa netiek atmaksāta.
25. LEB SD pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta darbības atjaunošanu, ja:
25.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības sfēras atjaunošanu un nav konstatēti 18.1.
apakšpunktā minētie pārkāpumi.
25.2. būvspeciālists BIS reģistrā aktualizē nepieciešamo kontaktinformāciju (informāciju par
papildus izglītību un kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, kā arī par veikto
profesionālo darbību sertificētās jomās);
25.3. būvspeciālists sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides eksāmenu;
25.4. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības atjaunošanu, gadījumā, ja
sertifikāta darbība ir bijusi apturēta un būvspeciālists savus pārkāpumus novērsis.
26. Sūdzības un sertifikāta neatbilstošas lietošanas gadījumus izskata Sertifikācijas departamentā,
pieņemot lēmumu par sertifikāta anulēšanu.
27. LEB SD pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ekonomikas
ministrijā.
28. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Sekojiet BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (BIS) – jaunumiem, reģistriem, normatīvajiem aktiem,
aktualitātēm: https://bis.gov.lv/bisp/lv.
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