LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJA
Specializētais sertifikācijas centrs
BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI REGLAMENTĒTAJĀ SFĒRĀ

Vispārīgā informācija
1.
2.
3.

Pretendentiem, kuri ir sekmīgi izgājuši sertifikācijas procedūru, 10 darba dienu laikā LEEA SpecSC izsniedz atbilstošus kvalifikācijas
sertifikātus. Ja sertifikātā tā īpašnieks atklājis kļūdas, LEEA SpecSC 3 dienu laikā tās izlabo un atkārtoti izsniedz sertifikātu.
Izsniegtie būvprakses sertifikāti tiek reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
Sertifikāta lietošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās
prakses uzraudzības noteikumi” un standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu
sertificēšanas institūcijām” prasībām.

Sertifikāta izmantošanas nosacījumi
4.

Būvspeciālistam, kurš saņēmis būvprakses sertifikātu, jāievēro šādas prasības:
4.1. veikt patstāvīgo praksi saskaņā ar LEEA SpecSC apstiprināto profesionālās ētikas kodeksu un sertifikātu lietot tikai atbilstoši tajā
norādītajai darbības sfērai. Neatbilstoša sertifikāta lietošana ir tā izmantošana maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādēs par
sertificēšanas sistēmu, kas var diskreditēt LEEA SpecSC.
4.2. neizmantot sertifikāciju tādā veidā, ka LEEA SpecSC tiktu diskriminēta un saistībā ar sertifikāciju neizteikt tādus apgalvojumus,
kurus LEEA SpecSC varētu izprast kā maldinošus vai nepamatotus.
4.3. informēt LEEA SpecSC par iemesliem, kas var ietekmēt sertificētās personas spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi.
4.4. nodrošināt atbilstību attiecīgās sertifikācijas shēmas prasībām.
4.5. pārtraukt izmantot visas tiesības uz sertifikātu, t.sk. paziņojumus un atsauces uz sertifikācijas institūciju vai sertifikātu un iesniegt
LEEA SpecSC visus anulētos sertifikātus.
4.6. savā darbībā ievērot ar attiecīgo sfēru saistītos normatīvos aktus un profesionālos standartus.
4.7. sertifikātu nenodot izmantošanai un lietošanai citai personai.

Būvspeciālista pienākumi
5.

6.

Pēc sertifikāta saņemšanas būvspeciālista pienākums ir:
5.1. sniegt LEEA SpecSC tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība
vai LEEASpecSC rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem.
5.2. katru kalendāro gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar LEEA SpecSC tīmekļa vietnē publicēto kompetences
paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas profesionālās
pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus
sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā.
5.3. patstāvīgi praktizēt būvprakses sertifikātā norādītajās darbības sfērās vismaz divus gadus piecu gadu laikā pēc būvspeciālista
sertifikāta piešķiršanas, termiņa pagarināšanas, būvspeciālista sertifikāta norādītās specialitātes vai darbības sfēras aktualizēšanas vai
pārbaudes veikšanas.
5.4. ne vēlāk kā līdz kārtēja gada 1. aprīlim veikt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas samaksu.
Būvspeciālistam ir pienākums katru gadu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS):
6.1. aktualizēt un ievadīt savu kontaktinformāciju.
6.2. aktualizēt informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu.
6.3. ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem
kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju,
profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski.
6.3. ievadīt informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības lietas
numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas
veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), būves
grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski pievieno šo darbu apliecinošus dokumentus.

Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība
7.

8.

9.

Plānveida uzraudzība notiek, pārbaudot būvspeciālista elektroniski iesniegtās ziņas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par papildus
izglītību un kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, kā arī par veikto profesionālo darbību būvprakses jomās, kā arī tiek pārbaudīta
sūdzībās un iesniegumos norādītā, kā arī citos veidos LEEA SpecSC rīcībā nonākušo informāciju par iespējamiem būvspeciālista
pārkāpumiem. Šādi LEEA SpecSC katru gadu izlases veidā pārbauda 20% būvspeciālistu (no kopējā to skaita), nodrošinot, ka piecu gadu
laikā tiek pārbaudīts ikviens būvspeciālists.
LEEA SpecSC veic arī plānveida padziļināto pārbaudi 1% no kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā. Šo pārbaudi veic:
8.1. būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem par vienu, pēc nejaušības principa atlasītu objektu, kurā būvspeciālists pārskata periodā sniedz
vai ir sniedzis pakalpojumus, pārbauda, vai pienākumi veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu vadītājiem tiek veikta arī
pārbaude būvlaikumā;
8.2. projektētājiem veic pēc nejaušības principa izvēlēta vismaz viena pārskata periodā veiktā darba padziļinātu pārbaudi par atbilstību
normatīvo aktu prasībām, ietverot būtisko raksturlielumu aprēķinu pārbaudi.
LEEA SpecSC, veicot būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību vai padziļināto pārbaudi, var pieņemt lēmumu:
9.1. par brīdinājuma izteikšanu;
9.2. būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku;
9.3. būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras atjaunošanu;
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9.4. būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu;
9.5. noteikt būvspeciālistam pienākumu LEEA SpecSC noteiktajā termiņā kārtot kompetences pārbaudi - eksāmenu.
10. LEEA Spec SC lēmumus mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā..
Aktuālākā informācija par būvprakses sertifikātu pieejama Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv

LEEA SpecSC vadītāja

K. Bērziņa

Apliecinu, ka lietošanas noteikumus saņēmu un tos ievērošu.
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