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Termini un definīcijas: 

 Ostu un jūras hidrotehniskās būves – hidrotehniskās un navigācijas būves jūrā, ostās, kuģu 

būves uzņēmumos un kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kurās noteiktas speciālas prasības 

kuģošanai. [Hidrotehniskās būves (moli, viļņlauži, piestātnes, krasta nostiprinājumi, kanāli, 

navigācijas ierīces, dambji, aizsprosti, slūžas, sūkņu stacijas) ostās, arī hidroelektrostaciju 

hidrotehniskās būves nekuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs, elektrostaciju hidrotehniskās būves 

kuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs].  

LJS SC - ir patstāvīga  struktūrvienība, kura ir izveidota, lai realizētu valsts deleģeto funkciju 

- būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, kā arī, lai veiktu 

būvniecības speciālistu sertificēšanu nereglamentētās darbības jomās. 

Būvniecība – visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi (09.07.2013. „Būvniecības 

likums”). 

 Pretendents – persona, kas ir iesniegusi pieteikumu pielaišanai sertifikācijas procesā 

(standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

 Kandidāts – pretendents, kurš izpildījis konkrētus priekšnoteikumus un ir pielaists 

sertifikācijas procesam (standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Sertifikācijas process – sertifikācijas institūcijas darbības, ieskaitot pieteikuma izskatīšanu, 

novērtēšanu, lēmuma pieņemšanu par sertifikāciju, atkārtotu sertifikāciju, sertifikātu un 

logo/marķējuma lietošanu, ar kurām nosaka, ka persona izpilda sertifikācijas prasības (standarts LVS 

EN ISO/IEC 17024-2012). 

Sertifikācijas prasības -  konkrētu prasību kopums, ieskaitot shēmas prasības, kuras ir 

jāizpilda, lai iegūtu vai uzturētu sertifikāciju (standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Sertifikāts – sertifikācijas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka minētā persona 

ir izpildījusi sertifikācijas prasības (standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Kompetence – spējas izmantot zināšanas un prasmes, lai sasniegtu paredzētos rezultātus 

(standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Sertifikācijas shēma – kompetence un citas prasības, kas ir attiecināmas uz konkrētām 

profesionālām vai personu kvalifikācijas kategorijām (standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Novērtēšana – process, kas novērtē personas spējas izpildīt sertifikācijas shēmas prasības 

(standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Apelācija – pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas lūgums parskatīt jebkuru 

lēmumu, kuru ir pieņēmusi sertifikācijas institūcija attiecībā uz viņa(as) vēlamo sertifikācijas statusu 

(standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Sūdzība – organizācijas vai indivīda neapmierinātības izpausme sertifikācijas institūcijai 

attiecībā uz tās vai sertificētās personas darbībām (standarts LVS EN ISO/IEC 17024-2012). 

Uzraudzība - sertificētas personas profesionālās darbības periodiska uzraudzība visā 

sertifikācijas periodā, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību sertifikācijas shēmai standarts (LVS EN 

ISO/IEC 17024-2012). 
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Būvspeciālists – persona, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības būvniecības jomā 

reglamentētās profesijās. 

Būvniecības speciālists - persona, kas ieguvusi patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) 

būvniecības jomā nereglamentētās profesijās, bet patstāvīgai praksei pirms tam nav obligāta prasība  

iegūt patstāvīgas prakses tiesības (sertifikātu) būvniecības jomā reglamentētā profesijā. 

Nereglamentētā sfēra: 
 

 Jūras hidrotehnisko būvju nojaukšana; 

 Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu tehniskā apsekošana; 

 Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu pārbaude un diagnosticēšana; 

 

 
Vispārīgie noteikumi 

 

 Nolikums nosaka kārtību, kādā LJS SC  veic būvniecības speciālistu sertifikāta izsniegšanu, 

patstāvīgās prakses uzraudzību u.c.  nereglamentētā sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2013 

“Atbilstības novērtēšana. Vispārīgas prasības personu sertificēšanas institūcijām” standartam.  

 
Būvprakses sertificēšanas kritēriji ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvniecībā (turpmāk – 

Kritēriji) - nosaka konkrētu prasību un zināšanu apjomu pretendentam būvprakses sertifikāta 

saņemšanai nereglamentētā sfērā ostu un jūras hidrotehnisko  būvju nojaukšanā, būvju un to daļu 

tehniskajā apsekošanā, pārbaudēs un diagnosticēšanā.  

 

Pretendenta kompetences atbilstības novērtēšana būvprakses sertifikāta iegūšanai nereglamentētā 

sfērā ietver  sekojošus  kritērijus: 

 Profesionālās izglītības atbilstība A1 vai  A2; 

 Praktiskā darba pieredzes prasību izpilde sertifikātam atbilstošā jomā un noteikto papildus 

dokumentu izvērtēšana; 

 Eksāmens izvēlētajā nereglamentētajā sfērā – būvniecības normatīvo aktu un tehnisko 

noteikumu zināšanu pārbaude un praktisko uzdevumu izpilde sertifikātam atbilstošā jomā. 

 Izglītības līmeņi: 

A2 - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju 

programmā, 

A1 - pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes 

studiju programmā.  

 

Kritērijus,  pēc saskaņošanas ar LJS Sertifikācijas shēmas komiteju, apstiprina Sertificēšanas 

centra vadītāja. 

 

Kritēriji tiek pilnveidoti, sekojot līdzi būvniecības un jūrniecības nozares normatīvo aktu, 

tehnisko noteikumu un prakses izmaiņām. 
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Kritēriji pretendentam būvprakses sertifikāta saņemšanai jūras hidrotehnisko būvju 

nojaukšanai, būvju un to daļu tehniskajai  apsekošanai, būvju un to daļu  pārbaudei un 

diagnosticēšanai 

 

 Prasības pretendentam:  Lai iegūtu sertifikātu jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanā, jūras 

hidrotehnisko būvju un to daļu tehniskajā apsekošanā un  jūras hidrotehnisko būvju un to daļu 

pārbaudei un diagnosticēšanai pretendentam LJS Sertificēšanas centram jāiesniedz: 

 Iesniegums.   

 Pretendenta personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 

 Izglītību apliecinošs dokuments (apliecināta diploma kopija ar pielikumu - apgūto priekšmetu 

sarakstu); 

 Apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā (praktiskā darba pieredze vai 

patstāvīgā prakse);  

 Dokumentu, kas apliecina sertificēšanas pakalpojumu samaksu  pirms sertifikācijas procesa 

uzsākšanas; 

 Apliecinājums, ko apstiprinājis būvspeciālists vai būvniecības speciālists, kura vadībā  

pretendents izpildījis darbus sertifikātam atbilstošā jomā ne mazāk, kā divus gadus pedējo 

septiņu gadu laikā. 

 Pretendenta būvprakse tiek ieskaitīta par laiku, kas veikta pēc profesionālās izglītības 

iegūšanas. 

 

Personai, kas pretendē uz būvprakses sertifikāta iegūšanu nereglamentētā sfērā, ar būvpraksi 

apliecinošiem dokumentiem jāapliecina sava piedalīšanās vismaz divu dažādu  jūras hidrotehnisko 

būvju nojaukšanā, jūras hidrotehnisko būvju un to daļu tehniskajā apsekošanā vai jūras hidrotehnisko 

būvju un to daļu pārbaudē un diagnosticēšanā (sertifikātam atbilstošā jomā) ne mazāk, kā divus gadus 

pedējo septiņu gadu laikā.  

 

Ar piedalīšanos tiek saprastas šādas aktivitātes:  zināšanas, prasmes un papildus dokumentācija  

par katru no būvei izvirzītajām tehniskajām un būtiskām prasībām, ja tās noteiktas normatīvajos aktos 

vai tehniskajos noteikumos un attiecināmas uz konkrēto darbības sfēru. Darbība veikta būvspeciālista 

uzraudzībā, kas ir sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības 

specialitātē, vai sertificējamās jomas būvniecības speciālista uzraudzībā. 

 

  Tehniskā apsekošana, pārbaude un diagnosticēsana, būvju nojaukšana: 

 Hidrotehnisko būvju konstatēto bojājumu pakāpes novērtēšanas kritēriji, atkarībā no bojājuma 

veida. 

 Iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšana, izvērtēšana - bojājumu precīzu 

apmēru noteikšana, to cēloņi, kā arī veicamie pasākumi bojājumu novēršanai. 

 Vizuālās apsekošanas darbu pamatprincipi, precīzai bojājumu pakāpes novērtēšanai graujošo 

un negraujošo mēriekārtu izmantošana. 

 Darbība veikta: Ostas teritorijā, ostas akvatorijā (līcī, jūrā) kuģojamos  kanālos, apgriešanās 

laukumos u.c., HES hidrotehniskajās būvēs (nogāzes, atbalstsienas, aizsargdambji, balsti, 

speciālās ierīces – spirālkameras, dienesta galerijas u.c.).   Nozīmīgo konstrukciju betonēšana, 

rievsienu, pāļu iegremdēšana, zināšanas par udenslīdēju darbu, zināšanas par padziļināsanas 

darbu veikšanu.  
 

Pieredzes  apliecināšanai nereglamentētā sfērā pretendentam papildus jāiesniedz:  

 tehniskajā apsekošanā - divi attiecīgās jomas darbi;  

 būvju un to daļu konstrukciju pārbaudē un diagnosticēšanā - divi pārbaudīto konstrukciju 

darba sējumi ar norādītu pārbaudes metodiku un izmantoto aprīkojumu;  

 būvju nojaukšanā - divi attiecīgie apliecinājumi par nojaukšanu un darba devēja rīkojumi. 

 

 Pretendentu pārbaudei LJS SC eksperti  izvēlas  vienu – divus objektus, kurā pretendents sniedz,  
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vai ir sniedzis pakalpojumus, pieprasa  informāciju un pārbauda, vai pienākumi veikti kvalitatīvi un 

atbilstoši normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Eksperts vai eksperti pretendenta 

būvprakses izvērtēšanai papildus iesniegtajiem dokumentiem var veikt arī būvprakses pārbaudi 

pretendenta darba vietā vai objektā. 

 

Par veikto pretendenta atbilstību sertifikācijas prasībām, eksperts sastāda atzinumu, kas tiek 

iesniegts LJS SC vadītājai.   

Pretendentam dokumenti jāiesniedz klātienē LJS SC Ģertrūdes ielā 33/35, Rīgā, 506. kabinetā, vai 

jānosūta pa pastu uz adresi: Rīgā, Ģertrūdes ielā 33/35, ar norādi LJS SC, vai arī jāiesniedz 

elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu. SC vadītāja pārbauda, vai iesniegto dokumentu 

apjoms atbilst noteiktajam. Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad reģistrē iesniegumu reģistrā.   

 Būvprakses sertifikāts nereglamentētajā sfērā tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku.  

 

Kompetences novērtēšanas kartība 

Personai, kura kandidē uz būvprakses sertifikātu nereglamentētā sfērā, vai uz atkārtotu 

zināšanu pārbaudi, un kura ir izpildījusi praktiskā darba pieredzes prasības un atbilstības kritērijus, ir 

jānokārto zināšanu pārbaude LJS Sertificēšanas centra kompetences novērtēšanas komisijas sēdē, 

apliecinot profesionālo kompetenci.  

 

LJS SC uzaicina kandidātu uz kompetences parbaudi, norādot norises vietu un tuvāko laiku,  

nosūta uzaicinājumu uz kandidāta norādīto elektroniskā pasta adresi un informē kandidātu, zvanot uz 

norādīto kontakttālruni. Pirms kompetences novērtēšanas kandidāts uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu, lai varētu pārbaudīt personas identitāti.  

 

Eksāmenā tiek pārbaudītas zināšanas par spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un 

standartiem, kā arī  to pielietošana ostu un jūras hidrotehnisko būvju sertificējamā darbības sfērā,  kas 

atspoguļo sertifikācijas sfērai būtiskus profesionālos un būvprakses jautājumus. 

Eksāmenā ir ietverti  jautājumi par būtisko būvei izvirzāmo prasību nodrošināšanu 

(Būvniecības likuma 9. pants) un visi nozīmīgie profesionālās darbības aspekti un,  saskaņā ar 

Standartu LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu 

sertificēšanas institūcijām", kas definē “kompetenci” kā “personas spēju lietot zināšanas un prasmes 

konkrēta rezultāta sasniegšanai”, kompetences pārbaude tiek balstīta uz praktiskiem jautājumiem.  

Kompetences atbilstības novērtēšanai  pirms katras zināšanu pārbaudes tiek sagatavotas 

biļetes, ievērojot konfidencialitāti. Tās Shēmas komitejas vadībā izstrādā katrai sertifikācijas  darbības 

sfērai. Eksāmens sastāv no 12 (divpadsmit) jautājumiem, kas norāda būtiski apgūstamās tēmas katrā 

sertificējamā darbības sfērā. Kandidāta kompetences atbilstības novērtēšanai tiek izmantotas biļetes, 

kurās iekļauti LJS SC sagatavoti jautājumi un kuru sarakstu katrai sertifikācijas darbības sfērai pēc 

Shēmas komitejas akcepta apstiprina Sertifikācijas centra vadītāja. Eksāmenu kārto rakstveidā, 

mutiski, ja nepieciešams, kandidātam tam pieprasa sniegt informācijas precizējumus par iesniegtajie 

dokumentiem, eksāmena jautajumiem.   

 Rakstveida eksāmenā iekļauti jautājumi no šādām jautājumu grupām:  

 ne mazāk,  kā divi jautājumi par katru no būvei izvirzāmām būtiskām prasībām, ja tās noteiktas 

normatīvajos aktos un attiecināmas uz konkrēto darbības sfēru,  

 vismaz viens rakstisks uzdevums ar attiecīgo standartu piemērošanu; 

 ne mazāk kā 2 praktiskie uzdevumi (ar aprēķiniem); 

 tēmas, kas ir būtiskas nereglamentētajai sfērai, kur kandidāts pierāda kompetenci un spēju 
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analizēt kompleksas situācijas, sniedzot izvērstas atbildes; 

 intervija ar kandidātu par tēmām, kas būtiskas attiecīgajā nereglamentētajā sfērā. Eksāmena 

mutiskās daļas (aizstāvēšana, intervija) laikā tiek veikts audio ieraksts, kurš tiks uzglabāts 

vismaz vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas par kandidāta kompetences atbilstību, vai 

neatbilstību.  

 

Rakstveida eksāmena kārtošanai tiek nodrošināta atsevišķa telpa ar normatīvajos aktos 

noteikto apgaismojumu, temperatūru un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.  

 

Veicot kompetences atbilstības novērtēšanu būvspeciālistam vai būvniecības speciālistam, 

kurš iesaistīts sertificēšanas procesā, kā eksperts vai komisijas loceklis, vai arī ir LJS SC darbinieks, 

tiek  pieaicināts, novērotājs no Sertifikācijas shēmas komitejas, kurš uzrauga, lai tiktu ievēroti 

neietekmējamības un interešu konflikta novēršanas principi. Sertificējamie -  augstāk norādītie  

pretendenti nedrīkst piedalīties savu iesniegto dokumentu un zināšanu pārbaudē un novērtēšanā; 

nedrīkst piedalīties ar šīm procedūrām saistīto jautājumu apspriešanā; nedrīkst piedalīties sēdes 

protokola sastādīšanā, apspriešanā un lēmuma pieņemšanā.  

Kandidāts eksāmenu kārto par katru nereglamentētās darbības sfēru, kurā vēlas saņemt 

sertifikātu.   Būvniecības speciālistu kompetences atbilstības novērtēšanai tiek nozīmēti vismaz 2 – 3 

eksperti. Eksāmenu uzrauga kāds no LJS SC darbiniekiem, kurš nav eksperts. Pirms novērtēšanas 

ekspertam jāparakstās, ka tam, veicot konkrēto darbību, nav interešu konflikts, vai ieinteresētība 

rezultāta iznākumā.  Pretendentu novērtēšanas komisijas locekļi ir LJS SC darbinieki un būvspeciālisti 

- eksperti ar vismaz 5 (piecu)  gadu patstāvīgās profesionālās būvprakses pieredzi un nevainojamu 

profesionālo reputāciju, kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti parkāpumi. Ekspertus atbilstoši 

kompetencei izvēlas no Ekspertu reģistra, ko apstiprinājis LJS SC vadītājs.  

Zināšanu pārbaude notiek noteiktajā laikā, rindas kārtībā kandidātam izvēloties kādu no 

Eksāmenu komisijas piedāvātajam biļetēm. Kandidātam ir tiesības uzdot komisijai precizējošus 

jautājumus par zināšanu pārbaudes saturu. Vienlaicīgi eksāmenu var kārtot ne vairāk, kā divi 

kandidāti. Katram ir sagatavots atšķirīgs biļešu variants.  Uz izvēlētās biļetes kandidāts raksta savu 

vārdu un uzvārdu, personas kodu, pārbaudes dienas datumu un personīgi parakstās. Atbildes sagatavo 

rakstveidā. Izvēlētās biļetes numuru  eksperts atzīmē uz kandidāta iesnieguma, lai veicot pārbaudi, 

komisija varētu pārliecināties par pārbaudes biļetes atbilstību. 

 

Ja eksaminācijas biļetēs ir iekļauti  jautājumi, kur  tiek piedāvāti vairāki  atbilžu varianti, kā 

arī ir iespējamas vairākas pareizās  atbildes, pirms pārbaudes kandidātam to izskaidro. Kandidātam 

pret pareizo atbilžu variantiem  noteiktajā vietā, nepārprotamā veidā  jāatzīmē pareizā  atbilde. Ja 

atbilde apdomāšanās laikā tiek labota, tad pretendentam  labotā atbilde jāparaksta ar personīgu 

parakstu.  

 

Atbilžu sagatavošanai katram kandidātam tiek  dotas  ne  vairāk, kā 3 (trīs) stundas vienai 

biļetei. Darbs jāiesniedz valsts valodā, t.i. latviešu valodā. Kandidātam eksaminācijas procesā atļauts 

lietot normatīvos aktus, tai skaitā būvnormatīvus, un tehniskos noteikumus, tai skaitā standartus, 

izprintētā (dokumenta veidā) un kalkulatoru. Neatļautu  palīglīdzekļu pielietošana nav pieļaujama, kā 

arī nedrīkst traucēt citiem kandidātiem.  Ja eksperts, vai novērotājs eksāmena norises gaitā konstatē 

parkāpumus, viņam ir tiesības rakstiskā ziņojumā paust savu  viedokli  par konstatētajiem 

pārkāpumiem. Ziņojumu iesniedz LJS SC vadītājai. Ja prasība pēc aizrādījuma netiek izpildīta, tad 

komisijas priekšsēdētājs pieprasa kandidātam rakstisku paskaidrojumu. Par kandidāta pārkāpumiem, 

vai pretendenta izraidīšanu no eksāmena norises telpām, komisija sastāda aktu. 

  

Pabeidzot eksāmena darbu, kandidāts to nodod ekspertam izvērtēšanai. Eksperts novērtē 

kandidāta zināšanas un par to izdara atzīmes Eksāmena zināšanu novērtēšanas protokolā. Eksāmena 

rezultātus eksperti nosaka ar vērtējumu „Atbilst”, „Neatbilst”. 
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Kandidāts kompetences atbilstības novērtēšanas pārbaudi   vai testu  ir nokārtojis, ja kandidāts 

ir  atbildējis pareizi uz vienas biļetes visiem jautājumiem, vai  kļūdījies vienā atbildē.    

 

Ja  kandidāts ir kļūdījies vienas biļetes  2 (divās) atbildēs, eksperts var uzdot kandidātam 

papildus jautājumu, izvēloties jautājumu no citas biļetes līdzīgu jautājumu grupas. Ja kandidāts pareizi 

ir atbildējis uz desmit jautājumiem un pareizi atbild uz papildus jautājumu, tad eksāmenu atzīst par 

nokārtotu. Ja  kandidāts ir kļūdījies  vienā biļetē 3 (trīs) atbildēs, eksāmens nav nokārtots. Jautājumi 

tiek protokolēti  pretendenta zināšanu novērtēšanas veidlapā,  veicot atzīmi – „atbilst”, „neatbilst”.  

 

Kompetences atbilstības novērtēšanas gaita  tiek protokolēta, ievērojot konfidencialitāti un 

neietekmējamību. Protokolā tiek norādīts kompetences atbilstības novērtēšanas datums, kandidāta 

biļetes numurs, pareizi un nepareizi atbildētie biļešu jautājumi, kā arī Pretendentu novērtēšanas 

komisijas slēdziens par novērtējuma rezultātu. Kandidāts personīgi paraksta biļetes jautājumu, uz kuru 

atbildējis nepareizi. Nepareizas atbildes gadījumā, komisija izskaidro kandidātam, kāpēc tā ir 

nepareiza. Ja  kandidāts, kaut kādu iemeslu dēl,  nepiekrīt komisijas viedoklim un ar konkrētiem 

faktiem nevar pieradīt savas atbildes pareizību, tad Eksāmena zināšanu novērtēšanas protokolā tiek 

fiksēta pretendenta atbilde, ko viņs paraksta un komisijas pamatojums, kāpēc atbilde nav pareiza.  

 

Eksāmena biļetes, protokoli, kopā ar pretendenta sertifikācijai iesniegtajiem dokumentiem, 

tiek uzglabātas LJS SC arhīvā pretendenta  personas lietā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

Lēmuma pieņemšana 

 

Eksāmena rezultāts, norādot biļetes numuru un datumu, tiek ierakstīts kandidāta iesniegumā 

un to paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījās attiecīgajā procedūrā. Lēmums par sertifikāta 

piešķiršanu, vai atteikumu tiek pieņemts, atbilstoši  pārbaudes rezultātam un paziņots kandidātam. 

   

Lēmumu paraksta LJS SC vadītāja. Sertifikāts ir derīgs no lēmuma pieņemšanas dienas. 

Sertificētā  persona paraksta vienošanos par sertifikācijas prasību izpildīšanu, pienākumiem, 

sertifikāta lietošanu un būvniecības speciālista profesionālās ētikas noteikumu ievērošanu. 

Ja kandidāts atbilst noteiktajām prasībām, tā kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, un tas ir 

saņēmis pozitīvu vērtējumu eksāmenā, LJS SC vadītāja pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta  

piešķiršanu nereglamentētā sfērā un būvniecības speciālista  iekļaušanu LJS SC Sertificēto 

būvniecības speciālistu sarakstā, publicējot to tīmekļa vietnē: www.ljs.lv Būvprakses sertifikāts 

nereglamentētajā sfērā tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku.  

Ja kandidāts nav nokārtojis eksāmenu, vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz to, LJS SC 

pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk, kā uz vienu mēnesi 

un informē kandidātu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot tā norises vietu un laiku. 

Atkārtota eksāmena gadījumā ir jāsamaksā puse no noteiktās sertifikācijas maksas. 

Ja  kandidāts atkārtoti nav nokārtojis ekāmenu, vai, nepaziņojot objektīvu neierašanās 

iemeslu, nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas 

kompetences neatbilstību un paziņo to kandidātam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

Personai ir tiesības pretendēt uz kompetences pārbaudi ne agrāk, kā sešus mēnešus pēc 

lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību. 

Kompetences pārbaudes iestāde minētos lēmumus pieņem trīs darba dienu laikā pēc 

kompetences pārbaudes un lēmumu reģistrē LJS SC reģistrā. 

 LJS SC nodrošina Eksaminācijas komisijas darba protokolēšanu, visu ar sertifikāciju saistīto 

http://www.ljs.lv/
https://likumi.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums
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dokumentu lietvedību un uzglabāšanu. 

 

 Nelabvēlīga LJS SC lēmuma gadījumā kandidāts var viena mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas dienas iesniegt apelāciju LJS SC vadītājai. 

 

Eksāmenā tiek izvērtēts kandidāta zināšanu kopums par  šādiem likumiem, Ministru kabineta  

noteikumiem un standartiem: 

 

 

Likumi 

 

 09.07.2013. „Būvniecības likums”; 

 19.11.2002. „Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums”; 

 07.12.2000. “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”. 

 

 

 

MK Noteikumi  

 

 19.08.2014.  nr.500, „ Vispārīgie būvnoteikumi”; 

 23.12.2014. nr. 794, LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”; 

 09.06.2015. nr. 281,  LBN 202-18 “Būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana”; 

 26.05.2015. nr. 254,  LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”; 

 02.06.2015. nr. 265, LBN 207-15 “Ģeotehniskā projektēšana”; 

 26.05.2015. nr. 249, LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana”; 

 30.06.2015. not. 334,  LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”; 

 01.09.2015. not.  505, LBN 229-15 “A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves”; 

 20.03.2018. nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi”; 

 25.03.2014.  nr. 156, „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”; 

 19.08.2014.  nr. 502, „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu”; 

 25.02.2014. nr. 116, “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”;  

 28.10.2014. nr. 671, “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība”; 

  06.06.2017. nr. 253, “ Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; 

 01.09.2016. nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;  

 14.10.2014. nr. 631, “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās 

ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”; 

 25.02.2003. nr. 92, “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

 PIANC report Nr. 121. Harbour approach channels design quidelines 2014;  

 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"; 

 MK noteikumi Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka 

elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”; 

 LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”; 

 MK noteikumi Nr. 475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas 

kārtība”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=13737
http://m.likumi.lv/doc.php?id=271234
http://likumi.lv/doc.php?id=274593
http://likumi.lv/ta/id/274318-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-203-15-betona-buvkonstrukciju-projektesana
http://likumi.lv/ta/id/274440-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-207-15-geotehniska-projektesana
http://likumi.lv/ta/id/274302-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-212-15-terauda-un-betona-kompozito-buvkonstrukciju-projektesana
http://likumi.lv/doc.php?id=265254
http://likumi.lv/doc.php?id=268552
http://likumi.lv/doc.php?id=268552
http://likumi.lv/doc.php?id=264822
http://likumi.lv/ta/id/269978-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-kartiba
http://likumi.lv/doc.php?id=269166
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://likumi.lv/ta/id/269705-latvijas-republikas-ieksejo-juras-udenu-teritorialas-juras-un-ekskluzivas-ekonomiskas-zonas-buvju-buvnoteikumi
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&from=off
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Standarti 

 

 Recommendations of the Committee for Waterfront Structures: Harbours and Waterways 

(EAU 2012); 

 LVS EN 1992-1-1+AC:2014 L „2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana  

daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”; 

       (LBN 203-15  “Betona būvkonstrukciju projektēšana”  prasību izpildei); 

 LVS EN 1992-1-1:2005 A /NA:2014 „2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana  

1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Nacionālais pielikums”; 

 (Piemēro LBN 203-15  “Betona būvkonstrukciju projektēšana”  prasību izpildei); 

 LVS EN 206-1:2014 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”; 

 LVS 156-1:2017 „Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam 

 EN 206:2013. “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība" 

 LVS 191-1:2012 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”; 

 LVS EN 1993-1-1:2005 A „3. Eirokodekss - Tērauda konstrukciju projektēšana –  

1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”; 

 LVS EN 1993-1-1:2005 A /A1:2014 „3.Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 

1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.”; 

 LVS EN 1993-5+AC:2014 L „3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana.  

5. daļa: Pāļu pamati”; 

 LVS EN 1993-5:2007 /NA:2014 „3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana.  

5.daļa: Pāļu pamati. Nacionālais pielikums”; 

 LVS EN 1997-1+A1+AC:2015 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana.  

1. daļa: Vispārīgie noteikumi.”; 

 LVS EN 1997-1:2005 A /NA:2013 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 

1. daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums”; 

 LVS EN 1997-2+AC:2014 L „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana.  

2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana”; 

 LVS EN 1997-2:2007 A /NA:2013 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana.  

2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana. Nacionālais pielikums”; 

 LVS EN 12063:2008 L „Īpašo ģeotehnisko darbu izpilde. Rievsienas”. 

 LVS EN 13670:2012 “Betona  konstrukciju  izgatavošana”; 

 LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas –  

Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana” standartu saime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.lvs.lv/lv/legislations/807
https://www.lvs.lv/lv/legislations/807
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Pielikums 

Iesniegums 

būvniecības speciālista sertifikāta saņemšanai nereglamentētā sfērā 

 

  

1. Vārds, uzvārds   

2. Personas kods vai, ja tāda nav, dzimšanas datums un vieta, ārvalstu fiziskās personas pilsonība 

  

3. Deklarētās dzīvesvietas adrese vai faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi, 

dzīvesvietas adrese mītnes valstī, faktiskā adrese, ja tā nesakrīt ar dzīvesvietas adresi mītnes valstī 

  

4. Tālrunis   

  

5. E-pasts   

  

6.  Nereglamentētā darbības sfēra, kurā persona vēlas saņemt sertifikātu: 

  

  

7. Pievienoto dokumentu saraksts (būvniecības speciālista vai būvspeciālista – prakses vadītāja – 

apliecinājums par personas praktiskā darba pieredzes prasību izpildi un citi kompetences pārbaudes 

iestādes pieprasītie dokumenti): 

  

 

 

Izglītības informācija un to darbu saraksts, kuru izpildē sertifikātam atbilstošā jomā persona 

piedalījusies, vai informācija par atbilstošu būvpraksi.  

 

Profesionālās augstākās 

izglītības līmenis 

Kvalifikācija un/vai 

grāds 

Izglītības iestādes nosaukums 
Diploma izdošanas 
datums 

    

 
 
Darba vieta 

Iestādes vai firmas nosaukums, 

reģistrācijas numurs Amats Adrese, tālrunis, e-pasta adrese 

   

 

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka esmu iepazinies ar LJS SC nolikumu,  nosacījumiem un 

kritērijiem pretendentam sertifikāta iegūšanai un uzraudzībai nereglamentētā sfērā. Piekrītu  izpildīt 

visas sertifikācijas prasības un sniegt jebkuru novērtēšanai nepieciešamo informāciju.  Piekrītu 

apmaksāt sertificēšanas pakalpojumu maksu un būvniecības speciālista patstāvīgās prakses 

uzraudzības maksu, kā arī izpildīt  standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 izvirzītās prasības tas ir, 
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neizpaust kompetences pārbaudes gaitā iegūto informāciju, vai eksaminācijas materiālu 

konfidencialitāti (p.7.4.3.) un izpildīt LVS EN ISO/IEC 17024:2012 punkta 9.7.2 prasības. Ar 

minētajām standarta prasībām esmu iepazinies.  

  
 

 

 

(datums)   (paraksts) 

 

 

Iesniegums saņemts LJS SC 202___ gada „___”_______ LJS SC vadītāja 

_____________ 

(paraksts) 

Iesniegums verificēts un atbilst / neatbilst prasībām.  

Pieprasīta papildus informācija  - jā/nē ____________________ 

 

  

 

 


