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Noteikumi par kompetences sertifikāta izmantošanu nereglamentētajā sfērā 
 
Lietotie termini: 

Sertifikāts – papīra formā izdrukāts būvspeciālista sertifikāts ar piešķirto sfēras numuru. 

Sertificētais būvspeciālists – būvspeciālists, kurš ir sertificēts atbilstošajā jomā, sfērā un 
saņēmis sertifikātu ar LEB SD zīmogu, parakstu, piešķirtu sertifikāta numuru. 

 
1. Sertifikāts ir izmantojams tikai atbilstoši piešķirtajām darbības sfērām un profesionālajam 

novirzienam, kas apliecina būvniecības speciālista kvalifikāciju. 
2. Sertifikātu speciālists var iesniegt individuālā komersanta prakses reģistrēšanai atbilstošās 

institūcijās. 
3. Sertificētais būvspeciālists var iesniegt personālās atlases konkursu komisijās kurās viņš 

piedalās kā pretendents. 
4. Sertificētais būvspeciālists var deleģēt tiesības savam darba devējam pievienot savu 

sertifikātu dokumentu paketei, ko darba devējs iesniedz iepirkumu komisijām, piedaloties 
cenu aptaujās, konkursos un izsolēs.  

5. Sertifikātu nedrīkst nodot izmantošanai citām personām, ja tās nav tiešā veidā saistītas ar 
pašu sertificēto būvspeciālistu darbu sertificētajā jomā. 

6. Gadījumā, ja sertificētā būvspeciālista sertifikātu bez viņa piekrišanas izmanto cita fiziskā 
vai juridiskā persona, tad būvspeciālistam par to nekavējoši jāziņo sertifikāta patvaļīgās 
izmantošanas vietā un jāinformē LEB SD.  

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. visu sertifikāta darbības laiku pilda LEB SD „Nolikuma par sertifikāta izsniegšanas 
kārtību” noteiktās prasības; 

8.3. pilda LEB SD sertifikācijas shēmas prasības; 
8.4. drīkst atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz darbības sfēru, kurā sertifikāts ir 

piešķirts; 
8.5. ir tiesības izteikt pretenzijas par sertifikāciju vienīgi saistībā ar piešķirtā sertifikāta 

darbības sfērām; 
8.6. nedrīkst izmantot sertifikātu reklāmās un katalogos. 
8.7. pēc sertifikāta derīgumu termiņa beigšanās to nogādā LEB SD birojā, ja vēlas 

pagarināt. 
9. Pret sertificēto būvspeciālistu par nepatiesām atsauksmēm sakarā ar sertificēšanu vai 
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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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. LEB SD pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja: 
12.1. beidzies tā darbības laiks; 
12.2. ir saņemts sertifikāta turētājs iesniegums par vēlmi anulēt sertifikātu; 
12.3. sertifikāta lietošanā ir būtiski pārkāpumi, kas minēti šajos lietošanas noteikumos; 
12.4. sertifikāts ir viltots; 
12.5. sertificētais būvspeciālists ir pārkāpis likumus, noteikumus un normatīvos aktus; 
12.6. ir saņemtas sūdzības par sertificētā būvspeciālista darbību. 

13. 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. 

14. Sertificētajam būvspeciālistam nekavējoties jāinformē LEB SD par iemesliem (vai 
kvalifikācijas pazemināšanās, fizisko vai garīgo spēju pasliktināšanas u.c. iemesli), kas 
var ietekmēt sertificētās personas spējas pilnvērtīgi turpināt praktizēt sertifikātā norādītās 
darbības sfērās.   

15. Sertifikāta/ sertifikāta pielikuma, jomas anulēšanas gadījumā maksa par pakalpojumiem, 
kas saistīta ar sertifikāta izsniegšanu, uzraudzības gada maksa netiek atmaksāta. 

16. LEB SD pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta atjaunošanu, ja: 
16.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par darbības atjaunošanu; 
16.2. saņemts iesniegums no būvspeciālista par sertifikāta darbības atjaunošanu, ja 

sertifikāta darbība ir bijusi apturēta pārkāpumu dēļ; 
16.3. sertificētais būvspeciālists ir veiksmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides 

eksāmenu, testu. 
17. Sūdzības un sertifikāta neatbilstošas lietošanas gadījumus izskata Sertifikācijas 

departamentā, pieņemot lēmumu par  sertifikāta anulēšanu. 
18. LEB SD pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt 

Ekonomikas ministrijā.  
19. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
       
 
 

 


