
Informatīvais seminārs 
“Par būvekspertīžu organizēšanas un 
būvekspertu sertifikācijas kārtību no 

2016.gada 1.janvāra”

2016.gada 4.novembrī
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Semināra saturs
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1. Būvekspertu sertifikācijas kārtība, notikušā 
sertifikācijas procesa atziņas 

2. Biroja konstatētās nepilnības ekspertīžu 
veikšanā un izpildījumā, ekspertīžu analīze un 
galvenie trūkumi

3. Būvekspertīžu organizēšanas kārtība, 
būvekspertīžu saturs un komanda



Informatīvā semināra mērķis
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Informēt Pasūtītāju, būvvaldes un industrijas pārstāvjus par:

• Normatīvo regulējumu attiecībā uz būvekspertīžu veikšanu

• Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas procesu 
būvekspertīzes specialitātē

• Sertificēto būvspeciālistu pienākumiem pēc sertifikāta 
iegūšanas

• Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību

• Būvekspertīžu veikšanu sākot ar 2016.gada 1.jūliju

• Būvekspertīžu organizēšanu



1. SADAĻA

BŪVEKSPERTU SERTIFIKĀCIJAS 
KĀRTĪBA, NOTIKUŠĀ SERTIFIKĀCIJAS 

PROCESA ATZIŅAS 
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BŪVEKSPERTU TIRGUS UN 
NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
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Situācija 04.11.2016
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Normatīvais regulējums

• Būvniecības likums

• Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500
«Vispārīgie būvnoteikumi»

• Ministru kabineta 2014.gada 7.augusta noteikumi Nr.610
«Būvspeciālistu novērtēšanas un patstāvīgās prakses
uzraudzības noteikumi» (ar 2016.gada 12.janvāra
grozījumiem)

• Standarts LVS EN ISO/IEC 17024:2012 «Atbilstības 
sertificēšanasnovērtēšana. Vispārīgās prasības 

institūcijām»
personu

• Ieinteresētās puses
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Būvekspertīžu veikšana 
pēc 2016.gada 30.jūnija

Sākot ar 2016.gada 1.jūliju būvju ekspertīzi ir 
tiesīgi veikt tikai tie būvspeciālisti, kas sertificēti 

Birojā, bet būvprojektu ekspertīzes veic 
būvspeciālisti atbilstoši Biroja vadlīnijām 

«Būvkomersanta būvprojektu ekspertīzes 

veicēju Komanda».
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http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/bvkb_ekspertizu_komanda.pdf


BŪVSPECIĀLISTU KOMPETENCES 
NOVĒRTĒŠANA BŪVEKSPERTĪZES 

SPECIALITĀTĒ
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Speciālisti, kas var pieteikties uz 
sertifikāciju

• Arhitekti - būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze 
(1 sfēra)

• Projektētāji – būvprojektu ekspertīzes darbības sfērās, kurā

jau iegūts būvprakses sertifikāts (17 sfēras)

• Būvuzraugi un būvdarbu vadītāji – ēku un būvju ekspertīzes 

darbības sfērā, kurā jau iegūts būvprakses sertifikāts (17 sfēras)

11



Prasības pretendentiem

• Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera vai
arhitektūras studiju programmā

• Būvspeciālista sertifikāts projektēšanas vai būvuzraudzības
vai būvdarbu vadīšanas jomā konkrētā darbības sfērā vai
arhitekta prakses sertifikāts

• Patstāvīgās prakses ilgums projektēšanas vai būvuzraudzības
vai būvdarbu vadīšanas jomā konkrētā darbības sfērā vai
arhitektūras jomā ir vismaz 5 gadi

• Būvspeciālista vai arhitekta prakses sertifikāts pēdējo piecu
gadu laikā nav bijis anulēts
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Iesniedzamie dokumenti
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• Iesniegums;

• viena būvprojekta ekspertīze (būvprojekta daļas
ekspertīzes atzinums*) vai viena būves ekspertīze (būves 
ekspertīzes atzinums**)

* Būvprojekta daļas ekspertīzes atzinumam jāpievieno visa dokumentācija,
pamatojoties uz kuru tika sniegts atzinums.

** Būves ekspertīzes atzinumam jāpievieno visa dokumentācija,
pamatojoties uz kuru tika sniegts atzinums.

Birojā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 157, 200. kabinetā vai
elektroniski, dokumentus nosūtot uz Biroja elektronisko adresi
pasts@bvkb.gov.lv.

mailto:pasts@bvkb.gov.lv


Dokumentu izvērtēšana

• Birojs izvērtē iesniegto dokumentu apjoma un satura
atbilstību noteiktajām prasībām 2 darba dienu laikā

• Ja iesniegtie dokumenti nav atbilstoši, Birojs pieprasa
iesniegt papildu informāciju un atkārtoti to izvērtē

• Ja arī atkārtoti iesniegto dokumentu apjoms vai saturs nav
atbilstošs, Birojs noraida pieteikumu un neatmaksā
pretendentam sākotnējās eksaminācijas maksu 150 EUR
apmērā

• Pretendents var atkārtoti iesniegt pieteikumu sertifikācijai
tikai tad, kad neatbilstības dokumentos ir novērstas,
atkārtoti maksājot sertifikācijas maksu
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Kompetences novērtēšana
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• Saskaņā ar eksaminācijas kalendāru: 
http://bvkb.gov.lv/kalendars/2016-5

• Tests un praktiskais eksāmens

• Eksaminācijas komisijā divi kompetenti nozares eksperti

• Eksāmena ilgums pretendentam – līdz 2h

• Ja ir saņemti pieteikumi uz visām darbības sfērām, mēnesī ne
vairāk kā 4 pretendentu novērtējums attiecīgajā darbības sfērā.
Ja nav saņemti pieteikumi visās darbības sfērās, ir iespējams
novērtēt vairāk kā 4 pretendentus vienā darbības sfērā

• Vērtēšana: ieskaitīts vai neieskaitīts



Tests

• Unificēts novērtējums par pretendenta izpratni 
attiecībā uz ekspertīzes veicēja pienākumiem un 
atbildību

• 10 jautājumi par Būvniecības likuma un Vispārīgo
būvnoteikumu prasībām

• Nokārtots, ja pareizi atbildēts uz 70% jautājumu

• Testa jautājumi Biroja mājas lapā:
http://bvkb.gov.lv/lv/content/buvekspertizes-
testa-jautajumi
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Praktiskais eksāmens

• Iesniegtās būvprojekta vai būves ekspertīzes
aizstāvēšana

• Komisija vērtē gan iesniegto ekspertīzi, gan 
kandidāta atbildes uz jautājumiem

• Tiek fiksēts videoierakstā

• Eksaminācijas vadlīnijas ēku būvprojektu un ēku 
ekspertīzei: bvkb.gov.lv/lv/content/prakstiska-
eksamena-vadlinijas
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BŪVSPECIĀLISTU PATSTĀVĪGĀS
PRAKSES UZRAUDZĪBA
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Patstāvīgā prakse

Sertificētajam
jāievēro:

speciālistam, veicot patstāvīgo praksi,

• Normatīvo aktu un standartu prasības

• Biroja sertificēto būvspeciālistu ētikas kodekss
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Profesionālā pilnveide

Profesionālā pilnveide - jāveic tādās tēmās un apjomā, ko
nosaka sertifikācijas institūcija, kurā iegūts arhitekta,
projektētāja, būvuzrauga vai būvdarbu vadītāja sertifikāts.

Jākārto pilnveides tests - ja nav veikti profesionālās pilnveides
pasākumi. Testa jautājumi ir atkarīgi no konkrētās darbības
sfēras.
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Informācijas aktualizēšana

Sertificētais būvspeciālists katru gadu Būvniecības
informācijas sistēmā aktualizē:

• savu kontaktinformāciju;

• informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību
apliecinošu dokumentu;

• informāciju par iepriekšējā gadā veiktajiem profesionālās 
pilnveides pasākumiem;

• informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo 
praksi.
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Patstāvīgās prakses uzraudzība

Plānotā uzraudzība - reizi piecos gados BIS 
pārbauda Būvniecības likumā noteikto informāciju un

sistēmā

vismaz vienas veiktās ekspertīzes izpildījuma kvalitāti

Ārpuskārtas uzraudzība - veic Ekonomikas
atlasītās informācijas pārbaudi BIS sistēmā

ministrijas
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Patstāvīgās prakses
uzraudzības sankcijas

• Brīdinājuma izteikšana

• Sertifikāta vai darbības sfēras apturēšana uz laiku

• Sertifikāta vai darbības sfēras anulēšana

• Atkārtotas kompetences pārbaudes noteikšana
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Sertifikācijas 
pakalpojumu cenrādis
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Pakalpojuma veids

Sākotnējā kompetences 
novērtēšana

viena persona 150

Patstāvīgās prakses 
uzraudzības gada maksa

viena persona 102

Profesionālās pilnveides 
pārbaude

viena pārbaude 
vienai personai

358,79

Atkārtota kompetences 
novērtēšana viena persona 231,45

Darbības sfēras 
papildināšana

viena persona 152,64



2.SADAĻA

Biroja konstatētās nepilnības 
ekspertīžu veikšanā un izpildījumā, 

ekspertīžu analīze un galvenie trūkumi



Publiskas ēkas būvprojekta 
«veiktās ekspertīzes» analīze



Kafijas 
pauze
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3.SADAĻA

Būvekspertīžu organizēšanas kārtība, 
būvekspertīžu saturs un komanda



Informācija Pasūtītājam par 
būvekspertīzi.

Kādēļ man izvēlēties pareizo 
ekspertu?



Informācija 
pasūtītājam

• Ekspertīzes pamatprincipi un tās loma būvniecībā
• Eksperta un Pasūtītāja atbildība
• Eksperta izvēle un līguma slēgšana
• Darba uzdevuma formulēšana ekspertam
• Eksperta sadarbība ar ekspertējamā objekta autoru
• Ekspertīzes darbu izpilde
• Ekspertīzes rezultātu apstrīdēšana

30



Būvekspertīžu organizēšana 
Biroja kompetences jomā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvekspertīžu organizēšana

 Ekspertīzes tirgus raksturojums

 Biroja atbalsts ekspertu izvēlē

 Biroja kontrole ekspertīžu izpildē

Svarīgi! Būvekspertīzes organizēšana no Biroja puses nenozīmē 

ekspertīzes veicēja izvēli Pasūtītāja vietā, ka arī ekspertīzes izpildi
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs veic:

Būvspeciālistu

sertifikāciju un uzraudzību

 sertifikācija, organizējot testu un 

praktisko eksāmenu

 uzraudzība visā sertifikāta darbības termiņā

Mērķis – nodrošināt kvalificētu ekspertīzes 

pakalpojumu sniedzēju (fizisko personu) 

pieejamību būvekspertīžu tirgū
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs piedalās procedūrā:

ES valstīs iegūtās

profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanai

 kvalifikācijas atzīšanas apliecība

 ES iekšējā tirgus pamatbrīvības – tiesības

veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu

sniegšanas brīvība

Mērķis – nodrošināt ekspertīzes pakalpojuma 

pieejamību, kad to nespēs piedāvāt vietējais tirgus, 

kā arī atbalstīt ārvalsts ekspertu tiesības brīvi sniegt 

pārrobežu profesionālu pakalpojumu ES iekšējā tirgū  
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs piedāvā iegūt:

Biroja atzītā 

ekspertīzes veicēja statusu

 Brīvprātīga dalība, nav dalības maksas

 Statuss tiks piešķirts pretendentam, kas

atbilst Biroja izvirzītām prasībām un piekrīt

tos ievērot, noslēdzot līgumu ar Biroju

Mērķis – veicināt, ka ekspertīzes tiek pastāvīgi 

izpildītas ar pienācīgu profesionālo rūpību
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs sniedz:

novērtējumu (viedokli) par 

būvekspertīzes izpildījumu

 pastāv atšķirīgi būvekspertu atzinumi par 

būvprojekta vai būves izpildījumu; 

 saņemts attiecīgs lūgums sniegt būvekspertīzes 

izpildījuma novērtējumu.

Mērķis – sniegt pamatotu viedokli par 

izpildījuma kvalitāti (par atbilstību 

būvnormatīvu prasībām un/vai uzdotajiem 

raksturlielumiem), atbalsts strīdu risināšanā
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs nodrošina:

informācijas sniegšanu par 

būvspeciālistu profesionālajiem 

pārkāpumiem

 pastāv atšķirīgi būvekspertu atzinumi par 

būvprojekta vai būvdarbu izpildījumu; 

 saņemts attiecīgs lūgums sniegt būvekspertīzes 

izpildījuma novērtējumu.

Mērķis – veicināt būvekspertīzes izpildījuma 

uzlabošanu
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs piedalās:

valsts un pašvaldību vai to institūciju 

rīkotajās iepirkumu procedūrās

 pēc būvniecības pasūtītāja iniciatīvas;

 uz noslēgta sadarbības līguma pamata.

Mērķis – atbalsta sniegšana būvekspertīzes 

pasūtītājam
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Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspertīzes organizēšana


 Birojs līdzdarbojas:

Metodisko materiālu un

standartu izstrādē

 vadlīniju izstrāde, kā arī ieinteresēto pušu darbā 

attiecīgo standartu izstrādē vai aktualizēšanā

Mērķis – vienotas izpratnes/prakses veicināšana 

par būvekspertīžu saturu un izpildījumu
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Jautājumi?
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Plašāka informācija

Biroja mājas lapā:

www.bvkb.gov.lv Industrijai

Sazinoties ar Biroja Būvspeciālistu sertificēšanas 

nodaļas vadītāju: Mārtiņš Saukants

Tel.: 67013343

E-pasts: martins.saukants@bvkb.gov.lv
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http://www.bvkb.gov.lv/
mailto:martins.saukants@bvkb.gov.lv


Būvniecības valsts kontroles birojs

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv
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http://www.bvkb.gov.lv/

