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Rīga 
09.01.2014. Nr. 1220133090/A185 
Uz TAP VSS-2129 
 

Ekonomikas ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas 
un patstāvīgās prakses uzraudzības 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Sertificēšanas institūcijām darbības deleģējuma līguma termiņš (II, 
5. punkts) līdz trim gadiem ir nepamatoti īss, jo tās vēl nebūs sertificējušas 
nevienu pretendentu. 

2. Noteikumu projektā jāparedz pārejas noteikumi vismaz uz 5 gadiem, 
jo noteikumu projekta 10.2.1. punktā norādīts, ka trīs gadus uzraudzītā prakse 
iegūta pēdējo piecu gadu laikā, savukārt 10.2.2. norādīts, ka piecus gadus 
uzraudzītā prakse iegūta pēdējo astoņu gada laikā. Ņemot vērā, ka nolikuma 
par uzraudzīto praksi vēl nav, no tā izriet, ka vismaz tuvāko 5 gadu laikā 
neviens būvinženieris patstāvīgās prakses sertifikātu iegūt nevar. 

3. Noteikumu projektā jāparedz, ka tieši tādi paši nosacījumi 
attiecināmi arī uz ārvalstu būvspeciālistiem, kuri gatavojas sniegt savus 
pakalpojumus Latvijā.  

4. Lūdzam izvērtēt 35. punkta redakciju, kas norāda, ka pārbaudāmo 
datu apjoms ik gadu ir ne mazāks kā 10% no kopējā aktīvo būvspeciālistu 
skaita. Ierosinām skaitli „10” aizvietot ar skaitli „20”. Nav pieļaujams, ka 
tikai vidēji vienu reizi desmit gados tiks pārbaudīts būvspeciālistu BIS 
iesniegto datu patiesums.   

5. Lūdzam pamatot sertifikācijas pakalpojuma izmaksas 150 eiro 
apmērā. 

6. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 11.3. punktu šādā redakcijā: 
„11.3. nav tādu atbilstoši normatīvo aktu prasībām fiksētu profesionālās 
darbības pārkāpumu pēdējo divu gadu laikā, kas radījuši vai varējuši radīt 
apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi vai ēku un būvju kvalitātei.” 

7. Izteikt noteikumu projekta 34. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 
„34. Būvspeciālista profesionālās darbības uzraudzību veic tā sertificēšanas 
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institūcija, kura šajos noteikumos minētajā kārtībā izsniegusi būvspeciālista 
sertifikātu vai kurai ir deleģēts veikt citas sertificēšanas institūcijas sertificēto 
būvspeciālistu profesionālās darbības uzraudzību, un Būvniecības kontroles 
birojs.” 

8. Izteikt noteikumu projekta 35. punktu šādā redakcijā: 
„35. Sertificēšanas institūcija un Būvniecības kontroles birojs veic reģistrā 
ievadītās informācijas plānveida pārbaudi no sistēmas atlasītajiem 
būvspeciālistu datiem, reģistrā norādot pārbaudes veikšanas datumu. 
Pārbaudāmo datu apjoms ik gadu ir ne mazāks kā 20% no kopējā aktīvo 
būvspeciālistu skaita.” 

9. Izteikt noteikumu projekta 36. punktu šādā redakcijā: 
„36. Sertificēšanas institūcija vai Būvniecības kontroles birojs BIS pārbauda 
šādu informāciju:” 

10. Izteikt noteikumu projekta 38. punktu šādā redakcijā: 
„Sertificēšanas institūcija vai Būvniecības kontroles birojs pēc šo noteikumu 
35. un 37. punktā minētās informācijas pārbaudes pieprasa būvspeciālistam 
trīsdesmit dienu laikā aktualizēt informāciju, ja BIS būvspeciālistu reģistrā 
tiek konstatēts, ka:” 

11. Izteikt noteikumu projekta 40. punktu šādā redakcijā: „40. Ja 
saņemta sūdzība vai sertificēšanas institūcijas vai/un Būvniecības kontroles 
biroja rīcībā ir nonākusi cita informācija par būvspeciālista profesionālās 
darbības vai ētikas pārkāpumiem, sertificēšanas institūcija izvērtē minēto 
informāciju un var pieņemt lēmumu:” 

12. Izteikt noteikumu projekta 43. punktu šādā redakcijā: 
„43. Sertificēšanas institūcija vai Būvniecības kontroles birojs var lemt par 
piešķirtā būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, ja:” 

13. Izteikt noteikumu projekta 43.4. punktu šādā redakcijā: „ 
43.4. saņemta pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvniecības 
dalībniekiem vai būvniecību kontrolējošām iestādēm, kurām ir noteikts 
pienākums ziņot sertificēšanas institūcijai un Būvniecības kontroles birojam 
par iespējamajiem būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, kas 
var radīt vai ir radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;” 

14. Ņemot vērā, ka jaunajā Būvniecības likumā ir paredzēts izveidot 
Būvniecības kontroles biroju, noteikumu projekta tālāka virzība ir iespējama 
tikai pēc šo grozījumu apstiprināšanas Saeimā.  
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