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NOTEIKUMI NOT.BU.003 

BŪVSPECIĀLISTA SERTIFIKĀTA ANULĒŠANA,  

DARBĪBAS APTURĒŠANA UN ATJAUNOŠANA 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Procedūra nosaka nosacījumus un kārtību, kādā veidā sertificētam būvspeciālistam  anulē 

sertifikātu, aptur un atjauno būvprakses sertifikāta vai tā sfēras darbību, izsaka brīdinājumu, ja 

sertificētā persona sertifikāta darbības laikā nav ievērojusi sertificēšanas institūcijas SIA 

“SERTEKS” (turpmāk – sertificēšanas institūcija) prasības vai pieļāvusi pārkāpumus, kuri 

radījuši sekas sūdzības iesniedzējam vai trešajām personām un ir pretrunā normatīvajiem 

aktiem, būvnormatīviem un citiem noteikumiem būvniecības jomā. 

2. Attiecīgu lēmumu pieņem sertificēšanas institūcijas vadītājs, pamatojoties uz ekspertu 

komisijas ierosinājumu.  
 

II. BRĪDINĀJUMA IZTEIKŠANAS, BŪVSPECIĀLISTA SERTIFIKĀTA 

ANULĒŠANAS,  DARBĪBAS APTURĒŠANAS UN  ATJAUNOŠANAS KRITĒRIJI 
 

3. Būvspeciālistam izsaka brīdinājumu, ja sertificēšanas institūcija konstatē pārkāpumu 

būvspeciālista profesionālajā darbībā, ar būvniecību saistīta likuma, būvnormatīva vai citu 

saistošo dokumentu prasību neievērošanā un tas radījis materiālu vai morālu kaitējumu kādam 

no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām, vai pieļāvis profesionālās ētikas 

pārkāpumu. 

4. Sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu būvspeciālistam apturēt būvprakses sertifikātā 

norādītās darbības jomas darbību uz laiku šādos gadījumos: 

4.1. līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai vai atteikuma ierosināt lietu spēkā stāšanās 

dienai, ja sertificēšanas institūcijas rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis 

lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr. 169 

“Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības 

noteikumi”  (turpmāk – noteikumi Nr. 169) 3.pielikumu; 

4.2. līdz trūkumu novēršanai vai prasību izpildei, ja būvspeciālists noteikumu Nr. 169 

noteiktajā termiņā būvspeciālistu reģistrā nav ievadījis: 

4.2.1. informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides 

programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem; 

4.2.2. informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi; 

4.2.3. nav sniedzis sertificēšanas institūcijai tās pieprasīto informāciju, kas 

nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta 

sūdzība vai sertificēšanas institūcijas rīcībā ir nonākusi cita informācija par 

noteikumu Nr. 169 50. punktā, 51.5. vai 57.2. apakšpunktā minētajiem 

būvspeciālista profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem; 
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4.2.4. būvspeciālists atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi; 

4.3. no trīs mēnešiem līdz 10 gadiem, ja sertificēšanas institūcija konstatējusi šādus 

profesionālās darbības pārkāpumus: 

4.3.1. būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas; 

4.3.2. nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai 

tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists; 

4.3.3. būvspeciālistam nākamo divu gadu laikā pēc noteikumu Nr. 169 41.punktā 

minētās pārbaudes sekmīgas nokārtošanas piemērots vismaz viens brīdinājums; 

4.3.4. būvuzraugs nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto prasību par neatkarības ievērošanu; 

4.3.5. būvspeciālists būvniecības procesā ir veicis darbības, tai skaitā noteikumu 

Nr.169 41. vai 50. punktā minētās, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka 

veselību, dzīvību vai vidi. 

5. Sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas 

darbības atjaunošanu, ja būvspeciālists sekmīgi veicis sertificēšanas procedūru, kas paredzēta 

jauna būvprakses sertifikāta iegūšanai. 

6. Sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas 

apturēšanu uz laiku, ja saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības jomas 

apturēšanu uz laiku.  

7. Sertificēšanas institūcija atjauno būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomu, ja saņemts 

būvspeciālista iesniegums atjaunot viņa būvprakses sertifikāta darbības jomu, kas bijis 

apturētas pēc viņa lūguma.  

8. Sertificēšanas institūcija atjauno būvprakses sertifikātā norādīto darbības jomu pēc pārkāpumu 

novēršanas šādos gadījumos: 

8.1. būvspeciālists ir veicis patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides uzraudzības 

gada maksu; 

8.2. būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides eksāmenu vai atkārtotas 

kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi; 

8.3. būvspeciālists noteiktajā termiņā ir sniedzis sertificēšanas institūcijai tās pieprasīto 

informāciju, ja bijusi saņemta informācija par būvspeciālista iespējamiem 

pārkāpumiem; 

8.4. stājies spēkā būvspeciālistu attaisnojošs tiesas nolēmums; 

8.5. saņemts būvspeciālista iesniegums par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses 

sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu, ja tas apturēts, pamatojoties uz noteikumu 

Nr.169 54.punktu; 

8.6. būvspeciālists ir ievadījis noteikumu Nr.169 44.5. un 44.6.apakšpunktā minēto 

informāciju vai ir izpildījis minēto noteikumu 44.7.apakšpunktā minēto pienākumu. 

9. Sertificēšanas institūcija uzdod būvspeciālistam par pienākumu atkārtoti veikt pilna apjoma 

kompetences novērtēšanu (atbilstoši sertifikāta iegūšanas prasībām), ja sertificēšanas 

institūcija konstatē, ka būvspeciālistam atkārtoti divu gadu periodā ir bijuši patstāvīgās 

prakses pārkāpumi, par kuriem jau ir bijis izteikts brīdinājums. 

10. Sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas 

anulēšanu šādos gadījumos: 

https://likumi.lv/ta/id/298177-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi#p41
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10.1. saņemts būvspeciālista iesniegums par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses 

sertifikāta darbības sfēras anulēšanu; 

10.2. būvspeciālists sertificēšanās procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis par 

pamatu lēmuma pieņemšanai par būvprakses sertifikāta vai darbības sfēras 

piešķiršanu; 

10.3. spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru 

būvspeciālists ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā, kas minēti 

noteikumu Nr. 169 3.pielikumā.  
 

III. BŪVSPECIĀLISTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

11. Būvspeciālistam ir tiesības tīmekļa vietnē serteks.lv iepazīties: 

11.1. ar būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai tā darbības sfēru pievienošanai 

iesniedzamo papildu dokumentu sarakstu, dokumentu pieņemšanas laiku un vietu; 

11.2. ar būvspeciālistu profesionālās ētikas kodeksu; 

11.3. ar būvspeciālistu kompetences pārbaudes saturu, kārtību un minimālās praktiskā darba 

pieredzes programmu; 

11.4. ar būvspeciālistu profesionālās pilnveides pasākumu tēmu un apjoma sarakstu; 

11.5. ar būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes apjomu un kārtību; 

11.6. par maksu lietot Latvijas standartu tiešsaistes lasītavu. 

12. Būvspeciālists, kuram ir anulēts būvprakses sertifikāts vai tā darbības joma, ir tiesības 

pretendēt uz būvprakses sertifikāta vai tā darbības jomas atkārtotu saņemšanu vispārējā 

kārtībā pēc lēmumā norādītā termiņa par sertifikāta vai tā darbības jomas anulēšanu. 

13. Sertificētā būvspeciālista pienākums ir ievērot būvspeciālista profesionāls un ētikas prasības, 

sniegt sertificēšanas institūcijai visu pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

sertificēšanas institūcijas objektīva lēmuma pieņemšanai. 

14. Būvspeciālists sertificēšanas institūcijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma 

kārtībā, iesniedzot motivētu sūdzību Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu 

var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 


