Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS”

PROCEDŪRA PROC.BU.003

REGLAMENTĒTĀ DARBĪBAS SFĒRĀ SERTIFICĒTA BŪVSPECIĀLISTA
PATSTĀVĪGĀS PRAKSES UZRAUDZĪBA
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Procedūra nosaka vienotu kārtību un nosacījumus reglamentētās darbības sfērās sertificēto
būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības procesa (turpmāk – patstāvīgās prakses uzraudzība)
nodrošināšanai viņu būvprakses un kompetences novērtēšanai atbilstoši Ministru kabineta
20.03.2018 noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses
uzraudzības noteikumi” un standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un Ekonomikas ministrijas
vadlīnijām “Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu
kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”.
II. PATSTĀVĪGĀS PRAKSES UZRAUDZĪBAS ORGANIZĀCIJA
2. Būvspeciālistu būvprakses un profesionālās pilnveides uzraudzību sertificēšanas institūcija organizē
šādi:
2.1. katru gadu pēc stāvokļa uz pirmo aprīli pārbauda būvspeciālista Būvniecības informācijas
sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ievietoto informāciju, kuras apjoms noteikts Ministru
kabineta 20.03.2018 noteikumos Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 44. punktā;
2.2. katrā piecu gadu periodā pārbauda būvspeciālista būvpraksi un profesionālo pilnveidi un
atbilstības gadījumā aktualizē būvspeciālista būvprakses sertifikātu;
2.3. nodrošina profesionālo standartu aktuālo redakciju.
3. Profesionālo standartu izmantošana ir maksas pakalpojums. Gada maksa ir 30,00 (trīsdesmit eiro)
gadā.
4. Sertificēto būvspeciālistu būvprakses uzraudzības procedūru papildus veic šādos gadījumos:
4.1. to uzdevusi veikt Ekonomikas ministrija vai Būvniecības valsts kontroles birojs;
4.2. to noteikusi sertificēšanas institūcijas Padome, pamatojoties uz saņemtu sūdzību;
4.3. sertificētais būvspeciālists izteicis lūgumu par atkārtotu kompetences novērtēšanu.
5. Būvspeciālistu prakses un profesionālās pilnveides uzraudzību veic, izmantojot Ekonomikas
ministrijas Būvniecības informāciju sistēmu, nepieciešamības gadījumā veicot arī būvprakses
pārbaudi objektos vai būvfirmās uz vietas.
6. Būvspeciālistam līdz kārtējā gada pirmajam aprīlim ir jānomaksā viņa profesionālās darbības
uzraudzības gada maksa saskaņā ar Ministru kabineta 00.00.0000 noteikumos Nr.000
„Sertificēšanas institūcijas “Serteks” valsts pārvaldes ietvaros sniegto maksas pakalpojuma
cenrādis”.
7. Ja būvspeciālists profesionālo pilnveidi nav veicis noteiktajā apjomā un termiņā viņš par maksu
kārto profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par sertificēšanas institūcijas noteiktajām
kompetences paaugstināšanas tēmām, atbilstoši attiecīgajai būvprakses sertifikāta darbības sfērai.
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III. BŪVSPECIĀLISTA DARBĪBAS PATSTĀVĪGĀS PRAKSES UZRAUDZĪBAS PROCESĀ
8. Būvspeciālists par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā līdz kārtējā gada pirmajam aprīlim
ievada Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā šādu informāciju:
8.1. aktualizē savu kontaktinformāciju;
8.2. aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu;
8.3. veikto patstāvīgo būvpraksi;
8.4. apgūtās profesionālās pilnveides programmas, seminārus un citus kompetenci paaugstinošus
pasākumus sertifikātā norādītajā darbības jomā, pievienojot to apliecinošos dokumentus.
IV. BŪVPRAKSES IKGADĒJĀ PATSTĀVĪGĀS PRAKSES UZRAUDZĪBAS PROCEDŪRA
9. Sertificētā speciālista ikgadējo būvprakses un profesionālās pilnveides uzraudzību veic
sertificēšanas institūcijas noteikti darbinieki (eksperti).
10. Atbildīgais darbinieks pārbauda:
10.1. vai būvspeciālists par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā ir savlaicīgi Būvniecības
informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ievadījis 8.punktā noteikto informāciju;
10.2. vai būvspeciālists veicis ikgadējo patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides
uzraudzības maksājumu.
11. Sertificēšanas institūcija ierakstītā vēstulē informē būvspeciālistu, pieprasot 30 dienu laikā izpildīt
noteiktās darbības, ja konstatē, ka:
11.1. būvspeciālists nav savlaicīgi pilnā apjomā ievadījis Būvniecības informācijas sistēmas
Būvspeciālistu reģistrā noteikto informāciju vai tā bijusi nepilnīga;
11.2. nav veikts ikgadējās patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides uzraudzības
maksājumu.
12. Ja būvspeciālists 30 dienu laikā nav izpildījis noteiktās prasības, sertificēšanas institūcija aptur viņa
būvspeciālista sertifikāta darbību uz laiku līdz prasību pilnīgai izpildei, izdarot par to atzīmi
Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
13. Sertificēšanas institūcija plānveidīgi, uz risku analīzi balstoties, katru gadu veic padziļinātu pārbaudi
1% no kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā (saskaņojot ar Ekonomikas ministriju risku
sarakstu, pēc kuriem atlasa pārbaudāmos būvspeciālistus):
13.1. būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem:
13.1.1. par vienu, pēc nejaušības principa atlasītu objektu, kurā būvspeciālists pārskata
periodā sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus, pārbauda, vai pienākumi veikti atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
13.1.2. veic būvdarbu vadītāja un būvuzrauga pārbaudi būvlaukumā;
13.2. arhitektiem un projektētājiem veic pēc nejaušības principa izvēlēta vismaz viena pārskata
periodā veiktā darba padziļinātu pārbaudi par atbilstību normatīvo aktu prasībām, ietverot
būtisko raksturlielumu aprēķinu pārbaudi.
14. Ja sertificēšanas institūcija, veicot padziļinātu pārbaudi, konstatē neatbilstības, pēc to izvērtēšanas
atbilstoši sākotnēji definētajiem kritērijiem, var pieņemt lēmumu:
14.1. par brīdinājuma izteikšanu;
14.2. par pienākumu sertificēšanas institūcijas noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču,
prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai;
14.3. par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku;
14.4. par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu.
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V.

BŪVPRAKSES PIECU GADU PERIODA UZRAUDZĪBAS PROCEDŪRA

15. Sertificēšanas institūcija no Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistra izvēlas
būvspeciālistus, kuriem trīs mēnešu periodā beidzas būvprakses sertifikāta piecu gadu termiņš un
organizē viņa patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta
20.03.2018 noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses
uzraudzības noteikumi” prasībām.
16. Sertificētā būvspeciālista prakses un profesionālās pilnveides uzraudzībai sertificēšanas institūcija
ar rīkojumu nozīmē divus ekspertus būvspeciālista kompetences atbilstības izvērtēšanai.
17. Eksperti veic sertificētā būvspeciālista darbības pārbaudi rīkojumā noteiktajā termiņā, iesniedzot
sertificēšanas institūcijai motivētu būvspeciālista darbības pārbaudes atzinumu.
18. Eksperti būvspeciālista kompetences atbilstību nepieciešamības gadījumā novērtē, pārbaudot viņa
profesionālo darbību kādā no būvspeciālista darbības vietām, kā arī, nosakot viņa iegūtos nosacītos
kvalifikācijas punktus pēc sertificēšanas institūcijas noteiktajiem kritērijiem (skat.tabulu).
Tabula
Būvspeciālista vērtēšanas nosacītie kvalifikācijas punkti
N.
p.k.
1.

Kritērijs
Būvprakse specialitātē

2.

Docētāja darbs (izņemot profesora amatā), tai skaitā
diplomprojektu vadīšana un darbs eksaminācijas komisijā,
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētājās mācību
programmās atbilstoši specialitātei

3.

Docētāja darbs profesora amatā, tai skaitā diplomprojektu
vadīšana un darbs eksaminācijas komisijā, normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā akreditētājās mācību programmās
atbilstoši specialitātei

4.

Akadēmiskā grāda – maģistrs (Mg.) iegūšana specialitātē
(uzraudzības periodā)
Zinātniskā grāda – doktors – (Dr.) iegūšana specialitātē
(uzraudzības period)

5.

Termiņš

Punktu skaits

1 gads
2 gadi
3 gadi
4 gadi
5 gadi
1 gads
2 gadi
3 gadi
4 gadi
5 gadi
1 gads
2 gadi
3 gadi
4 gadi
5 gadi

10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
20
30
40
50
60

-

30

-

50

Profesionālā pilnveide 1 (kvalifikācijas celšanas kursi vismaz 4 astronomiskās stundas)
6.
Kursi par jauno būvniecības regulējumu un ar to saistītiem
normatīvajiem aktiem (Būvniecības likums, Vispārīgie
1 diena
būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi specialitātē, MK not.
Nr.169
7.
Tas pats
2 dienas un vairāk

1

10
20

Ja profesionālās pilnveides kursi notiek līdz 4 astronomiskām stundām, punktu skaitu samazina par 50 procentiem
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N.
p.k.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.

Kritērijs
Kursi par Latvijas būvnoteikumu u.c. normatīvu
pielietošanu specialitātē
Tas pats
Kursi par attiecīgās sfēras būvniecības tehnoloģijām
Tas pats
Kursi par pieredzi un kļūdu novēršanu būvniecības
procesos
Tas pats
Kursi par darbu aizsardzību, drošu kravas pārvietošanu vai
ugunsdrošību

Termiņš

Punktu skaits

1 diena

10

2 dienas un vairāk
1 diena
2 dienas un vairāk

20
10
20

1 diena

10

2 dienas un vairāk

20

1 diena

10

Profesionālā darbība
14.
Jauno speciālistu stažēšanās programmas vadīšana
1 gads
15
15.
Tas pats
2 gadi un vairāk
25
16.
Darbs sertificēšanas institūcijā kā ekspertam vai komisijā
1 gads
15
17.
Tas pats
2 gadi un vairāk
25
18.
Diplomprojektu vadība būvniecībā
1 diplomands
5
19.
Diplomprojektu recenzija būvniecībā
1 diplomands
2,5
20.
Darbs diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā
1 komisija
2,5
21.
Kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju
2 nedēļas un vairāk
20
mācību iestādēs vai firmās
22.
Piedalīšanās būvniecības izstādēs vai konferencēs,
1 pasākums
10
semināros
23.
Docētāja, kas ieguvis maģistra grādu, darbs augstākajā
1 mācību priekšmets
20
mācību iestādē
24.
Papildus augstākās izglītības iegūšana būvniecības
1 mācību
30
specialitātē
programma
25.
Lektora prakse par būvniecības jautājumiem
1 tēma
5
26.
Zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību
1 tēma
10
27.
Administratīvais darbs ar būvniecību saistītā uzņēmumā
1 gads
10
28.
Tas pats
2 gadi un vairāk
20
29.
Piezīme: Ēku konstrukciju projektētājiem profesionālā pilnveide obligāti jāveic par eirokodu
pielietošanu vismaz 20 kvalifikācijas punktu apjomā

19. Būvspeciālista sertifikāta un tā darbības sfēru aktualizēšanu veic, ja pilnā apmērā izpildīti šādi
nosacījumi:
19.1. būvspeciālists nav nokavējis ikgadējo informācijas ievadīšanas Būvniecības informācijas
sistēmas Būvspeciālistu reģistrā termiņu;
19.2. veicis savlaicīgu patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksājumu par katru būvprakses
sertifikāta darbības sfēru;
19.3. būvspeciālists pēdējo piecu gadu periodā ir paaugstinājis savu profesionālo kompetenci
profesionālās pilnveides pasākumos ne mazāk kā 90 kvalifikācijas punktu apjomā, tai skaitā
vismaz 20 kvalifikācijas punkti par jauno būvniecības regulējumu un procedūru;
19.4. ēku konstrukciju projektētājs ieguvis vismaz 20 kvalifikācijas punktus par profesionālo
pilnveidi eirokodu pielietošanā;
PROC.BU.003

“Reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzība”

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS”

19.5. būvspeciālists pēdējā piecu gadu periodā vismaz trīs gadus (30 kvalifikācijas punkti) ir
strādājis būvprakses sertifikātā norādītajās darbības sfērās;
19.6. pārskata periodā par būvspeciālista darbu kvalitāti nav bijušas pamatotas sūdzības vai Ētikas
kodeksa pārkāpumi.
20. Ja piecu gadu periodā būvspeciālista kvalifikācijas punktu skaits profesionālajā pilnveidē ir mazāks
par 90 kvalifikācijas punktiem, būvspeciālists par maksu kārto profesionālās pilnveides eksāmenu
saskaņā ar PROC.BU.002 “Kompetences novērtēšanas kārtība būvspeciālista sertifikāta iegūšanai,
darbības sfēru papildināšanai būvspeciālista sertifikātā vai sertificētu būvspeciālistu atkārtotu
zināšanu pārbaudēs”.
21. Eksperti pēc pārbaudes rezultātus atzinuma ierosina:
21.1. aktualizēt būvspeciālista kompetences atbilstību izdotajam būvprakses sertifikātam, ievadot
par to informāciju Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā un serificēšanas
institūcijas mājas lapā;
21.2. noteikt reglamentētā darbības sfērā sertificētiem būvspeciālistiem pienākumu veikt
profesionālās pilnveides pārbaudes kārtošanu attiecīgajā sertifikāta darbības sfērā;
21.3. apturēt būvprakses sertifikāta darbību uz laiku.
22. Eksperti pieņem lēmumu par zināšanu pārbaudi sertificētam būvspeciālistam šādos gadījumos:
22.1. sertificētais būvspeciālists trīs gadu periodā nav ievietojis informāciju Būvniecības
informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā par noteiktā apjoma kompetences
paaugstināšanu;
22.2. sertificētais būvspeciālists piecu gadu periodā nav ieguvis vismaz 90 kvalifikācijas punktu
par profesionālo pilnveidi;
22.3. atkārtoti divu gadu laikā saņemta pamatota sūdzība vai cita veida pamatota informācija par
būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumu;
22.4. būvspeciālists to ierosina pats.
23. Nesekmīgas zināšanu pārbaudes rezultātā būvspeciālists ir tiesīgs par papildus maksu veikt atkārtotu
zināšanu pārbaudi pēc viena mēneša, apliecinot savu piekrišanu rakstveidā. Ja arī tad pārbaude nav
sekmīga, atkārtota iespēja par maksu pārbaudes kārtošanai ir tikai pēc 6 (seši) mēnešiem.
24. Pamatojoties uz ekspertu ierosinājumu sertificēšanas institūcijā lēmumu pieņem valdes loceklis.
Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā informāciju ievieto sertificēšanas
institūcijas noteikts darbinieks.
VI. SERTIFICĒTĀ BŪVSPECIĀLISTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS PATSTĀVĪGĀS
PRAKSES UZRAUDZĪBAS IETVAROS
25. Sertificētam būvspeciālistam ir šādi pienākumi:
25.1. patstāvīgās būvprakses uzraudzības laikā savlaicīgi sniegt sertificēšanas institūcijas
ekspertiem visu pieprasīto informāciju un šaubu gadījumā arī dokumentus, kas saistīti ar
būvspeciālista praksi un kompetences paaugstināšanu, ja tā neapšaubāmā veidā nav atrodama
Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
25.2. katru kalendāro gadu paaugstināt profesionālo kompetenci sertifikātā norādītajās darbības
sfērās, saskaņā ar sertificēšanas institūcijas noteikto kompetences paaugstināšanas pasākumu
tēmu un apjomu sarakstu, apmeklējot informatīvos seminārus, apmācības centrus un citus
kompetenci paaugstinošus pasākumus;
25.3. ievērot būvspeciālista Ētikas kodeksu.
PROC.BU.003

“Reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzība”

