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Prakses uzraudzība, sūdzību, pārkāpumu izskatīšana, sertifikāta darbības apturēšana, 

anulēšana un darbības atjaunošana būvniecības speciālistiem  

nereglamentētā sfērā 

 

 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs (turpmāk -  LJS SC) būvniecības speciālistu 

prakses uzraudzības ietvaros nereglamentētajā sfērā ne retāk, kā reizi piecos gados pārbauda 

informāciju par katru būvniecības speciālistu, nepieciešamības gadījumā pieprasot iesniegt papildus 

informāciju par: 

 

būvniecības speciālista praksi nereglamentētā sfērā šādās darbības jomās: 

 Jūras hidrotehnisko būvju nojaukšana;   

 Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu tehniskā apsekošana;  

 Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu pārbaude un diagnosticēšana. 

LJS SC pārbauda būvniecības speciālista iesniegto informāciju par izglītību un apgūtajām 

profesionālās pilnveides programmām, vai citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem 

sertifikātā norādītajā jomā. 

Būvprakses sertifikāta nereglamentētā sfērā darbības periodā sertificētajai personai pēc LJS SC 

pieprasījuma jāsniedz patiesas ziņas par savu profesionālo darbību un profesionālās kompetences 

paaugstināšanas pasākumiem, lai LJS SC nodrošinātu sertificēto personu uzraudzību saskaņā ar LVS 

EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām.  

 

Nereglamentētā darbības sfērā sertificēts  būvniecības speciālists, pēc LJS SC pieprasījuma   

aktualizē informāciju par būvpraksi nereglamentētā sfērā, nosūtot to elektroniskā veidā, vai 

dokumentus   iesniedz  klātienē  LJS SC Ģertrūdes ielā 33/35, Rīgā, 506. kabinetā drukātā dokumenta 

veidā. Nereglamentētā sfērā sertificēto būvniecības speciālistu būvprakses uzraudzību veic atbilstoši 

šajā nolikumā noteiktajam vienu reizi piecos gados, pārbaudot saņemto informāciju par būvpraksi.    
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Uz būvprakses sertifikātu nereglamentētā sfērā drīkst atsaukties tikai tā derīguma laikā, atbilstoši 

tajā norādītajai darbības jomai un nosacījumiem. Parakstot iesniegumu sertifikāta saņemšanai, 

persona apņemas izpildīt LVS EN ISO/IEC 17024:2012 punkta 9.7.2 prasības: 

 Izpildīt sertifikācijas shēmas attiecīgās  prasības; 

 Atsaukties uz sertifikāciju tikai tajā nereglamentētā sfērā, kurā tā ir veikta; 

 Sertifikāts ir paredzēts būvniecības speciālista profesionālās kvalifikācijas un pieredzes 

apliecināšanai nereglamentētā sfērā; 

 Būvniecības speciālistam visā būvprakses sertifikāta nereglamentētā darbības laikā jāpilda šī 

LJS SC nolikuma prasības, kas attiecas uz sertifikācijas procesu, kā arī viņa būvprakses un 

profesionālās pilnveides uzraudzību nereglamentētā sfērā; 

 Gadījumā, ja būvniecības speciālists konstatē, ka viņa būvprakses sertifikātu nereglamentētā 

sfērā bez viņa atļaujas izmanto cita fiziskā vai juridiskā persona, viņam par to nekavējoties 

jāziņo sertifikāta izmantošanas vietā, kā arī jāinformē LJS SC; 

 Gadījumā, ja nereglamentētās sfēras būvprakses sertifikāts ir sabojāts vai pazaudēts, 

būvniecības speciālistam ir pienākums par to nekavējoties paziņot LJS SC lēmuma 

pieņemšanai par tā atjaunošanu; 

 Būvniecības speciālistam nekavējoties jāinformē LJS SC par viņa profesionālās kompetences 

vai profesionālās kvalifikācijas pazemināšanos, kā arī fizisko vai garīgo spēju 

pasliktināšanos, ja tas var ietekmēt būvniecības speciālista spējas pilnvērtīgi turpināt praktizēt 

sertifikātā norādītajā darbības jomā; 

 Pēc būvprakses sertifikāta nereglamentētā sfērā darbības apturēšanas vai anulēšanas 

būvniecības speciālistam jāatturas no visām atsaucēm uz šī sertifikāta statusu; 

 Būvniecības speciālists nevar izmantot sertifikātu tādā veidā, kas sertifikācijas institūcijai 

sagādā sliktu reputāciju un nesniedz tādus paziņojumus  attiecībā uz sertifikātu, kurus  

sertifikācijas institūcija uzskata par maldinošiem vai izteiktiem bez pilnvarojuma; 

 Būvniecības speciālists nedrīkst  lietot sertifikātu maldinošā veidā, apstiprināt  darbus, kuru 

izpildi nav kontrolējis, vadījis, vai pats tieši izpildījis; 

 Būvniecības speciālists nedrīkst  laikā, kad tam apturēta vai anulēta sertifikāta darbība, 

turpināt  patstāvīgo praksi; 

 Būvniecības speciālists nedrīkst  turpināt  patstāvīgo praksi laikā, kad saņemts spēkā stājies 

tiesas lēmums, kurā konstatēti patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu 

cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību; 

 Sertifikāta apturēšanas  vai anulēšanas gadījumā, būvniecības speciālists atgriež  sertifikātu 

sertifikācijas institūcijai. 

Lēmumu pieņemšana 

LJS SC, veicot būvniecības speciālista būvprakses nereglamentētā sfērā uzraudzību, var pieņemt 

lēmumu: 

 par brīdinājuma izteikšanu; 

 par būvprakses sertifikātā nereglamentētā sfērā norādītās darbības jomas apturēšanu uz laiku; 

 par būvprakses sertifikātā nereglamentētā sfērā norādītās darbības jomas atjaunošanu; 
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 par būvprakses sertifikātā nereglamentētā sfērā norādītās darbības jomas anulēšanu;  

 noteikt būvniecības speciālistam pienākumu noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, 

prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai. 

1. LJS SC var pieņemt lēmumu noteikt būvspeciālistam pienākumu LJS SC noteiktajā 

termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai šādos 

gadījumos: 

 

1)   būvniecības speciālists divus gadus piecu gadu laikā nav praktizējis būvniecības 

speciālista būvprakses sertifikātā nereglamentētā sfērā darbības jomā; 

2)    ja LJS SC konstatē maznozīmīgu būvniecības speciālista profesionālās darbības 

pārkāpumu, kas kopumā neietekmē būvniecības speciālista veiktās darbības kvalitāti; 

3)     ja būvniecības speciālistam izteikts brīdinājums divas reizes piecu gadu laikā; 

4)     ja būvniecības speciālists piecus gadus LJS SC noteiktajā apjomā (astoņas akadēmiskās 

stundas) nav apguvis profesionālās pilnveides programmas, vai nav īstenojis citus 

kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā. 

LJS SC veic  kompetences novērtēšanu, ja būvniecības speciālists personīgi  ir izteicis lūgumu, 

iesniedzot iesniegumu,  atkārtoti  veikt kompetences novērtēšanu.  

 

 

2. LJS SC, veicot būvniecības speciālista būvprakses nereglamentētā sfērā uzraudzību, var 

pieņemt lēmumu  par brīdinājuma izteikšanu šādos gadījumos: 

 

1)     par pārkāpumu, kas saistīts ar  LJS SC apstiprinātā  profesionālās ētikas 

kodeksa ievērošanu; 

2)     par labai profesionālai praksei, kā arī kompetencēm, prasmēm un zināšanām neatbilstošu 

rīcību; 

3)     par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos vai 

standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav būtiski ietekmējis būvniecības kvalitāti 

un nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi. 

 

 

3. LJS SC, veicot būvniecības speciālista būvprakses nereglamentētā sfērā uzraudzību, var 

pieņemt lēmumu  par būvprakses sertifikātā nereglamentētā darbības jomā apturēšanu 

uz laiku šādos gadījumos: 

 

1)     pēc būvniecības speciālista iniciatīvas, saņemot iesniegumu;   

2)     par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos vai 

standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas būtiski ietekmējis būvniecības kvalitāti, bet 

nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi; 

3)   būvniecības speciālists pēc LJS SC pieprasījuma nav aktualizējis informāciju par 

būvpraksi nereglamentētā sfērā; 



4 
 

4)   ja būvniecības speciālists nav izpildījis LJS SC lēmumā viņam noteikto pienākumu 

LJS SC noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa 

novērtēšanai, vai nav nokārtojis minēto pārbaudi; 

5)   ja būvniecības speciālists nav samaksājis būvprakses sertifikāta nereglamentētā darbības 

sfērā uzraudzības maksu. 

 

  

4. LJS SC, veicot būvniecības speciālista būvprakses nereglamentētā sfērā uzraudzību, pieņem 

lēmumu  par būvprakses sertifikātā nereglamentētā sfērā norādītās darbības jomas 

atjaunošanu šādos gadījumos: 

 

1)     pēc būvniecības speciālista iniciatīvas, saņemot iesniegumu (ja būvprakses sertifikāts 

nereglamentētā sfērā bija apturēts pēc būvspeciālista iniciatīvas); 

2)     ja būvniecības speciālists aktualizējis informāciju par būvpraksi nereglamentētā sfērā (ja 

sakarā ar minētā pienākuma neizpildi bija apturēts būvprakses sertifikāts); 

3)     ja būvniecības speciālists nokārtojis LJS SC lēmumā viņam noteikto pienākumu LJS SC 

noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai (ja 

sakarā ar minētā pienākuma neizpildi bija apturēts būvprakses sertifikāts); 

4)     ja būvniecības speciālists ir samaksājis būvprakses sertifikāta nereglamentētā darbības 

sfērā uzraudzības maksu (ja sakarā ar minētā pienākuma neizpildi bija apturēts būvprakses 

sertifikāts). 

 

 

5. LJS SC, veicot būvniecības speciālista būvprakses nereglamentētā sfērā uzraudzību, pieņem 

lēmumu  par būvprakses sertifikātā nereglamentētā sfērā norādītās darbības jomas 

anulēšanu šādos gadījumos: 

 

1)     pēc būvniecības speciālista iniciatīvas, saņemot iesniegumu; 

2)   par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos vai 

standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas būtiski ietekmējis būvniecības kvalitāti un 

radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi. 

 

Visas procedūras tiek dokumentētas un protokoli saglabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Pārbaudi veic vismaz divi LJS SC norīkoti 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.   Pirms pārbaudes veikšanas ekspertam jāparakstās, ka tam, veicot 

konkrēto darbību, nav interešu konflikts, vai ieinteresētība rezultāta iznākumā.  

LJS SC amatpersona, veicot būvniecības speciālista būvprakses uzraudzību nereglamentētā 

sfērā, var veikt pārbaudi būvniecības objektos, (ja šāda rīcība ir saskaņota ar būvniecības objekta 
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īpašnieku/pasūtītāju  un saņemta par to piekrišana), kuros attiecīgais būvniecības speciālists veic 

profesionālo darbību. 

Pēc būvniecības speciālista būvprakses nereglamentētā sfērā uzraudzības parbaudes ekspertu 

komisija sastāda protokolu par pārbaudes rezultātiem, kuru paraksta visi komisijas locekļi un 

apstiprina LJS SC vadītāja. Protokolu noformē valsts valodā, t.i. latviešu valodā.  

 

Sertificēto būvniecības speciālistu darbības pārkāpumus, sūdzības, vai  saņemto informāciju par 

būvniecības speciālista iespējamajiem pārkāpumiem, pēc būtības izvērtē LJS SC  ekspertu komisija, 

pēc nozīmētā eksperta atzinuma saņemšanas, piedaloties attiecīgajam sertificētajam būvniecības 

speciālistam. Ja sertificētais būvniecības speciālists, bez attaisnojošu apstākļu paziņošanas  uz 

komisijas sēdi neierodas, lēmumu var pieņemt bez viņa klātbūtnes. Lēmums par sertifikāta 

apturēšanu, anulēšanu,  vai atjaunošanu  tiek sagatavots  ar rakstveida pamatojumu. Lēmumu par 

sertifikāta darbības apturēšanu, anulēšanu un atjaunošanu paziņo būvniecības speciālistam 

Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Būvniecības speciālistam  jāpārskaita  gada maksa LJS SC bankas kontā  par būvprakses  

nereglamentētās sfēras uzraudzību, saskaņā ar cenrādi.  LJS SC veic minētās uzraudzības gada 

samaksas pārbaudi katru gadu.  

   

 

Lēmumu apstrīdēšana 

 

Nereglamentētā sfērā būvniecības speciālists var sev nelabvēlīgu LJS SC lēmumu apstrīdēt, viena 

mēneša laikā atkārtotai lietas izskatīšanai iesniedzot iesniegumu LJS SC vadītājai. Pēc  atkārtotas 

lietas izskatīšanas LJS SC pieņemtais lēmums ir galīgs.  

 

 


