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I. Vispārējie nosacījumi. 

1. Nolikums reglamentē ekspluatācijas un remontdarbu speciālistu kompetences 

novērtēšanu, sertifikāta izsniegšanu, pagarināšanu, anulēšanu un uzraudzību 

atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2013 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgas 

prasības personu sertificēšanas institūcijām” sekojošās jomās un darbības sfērās: 

Nr. Joma, specialitāte Darbības sfēra 

1.1. Darbu vadīšana  

1.1.1.  rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbu 

vadīšana 

1.1.2.  ūdens apgādes un kanalizācijas, ieskaitot ārējā 

ūdensvada ugunsdzēsības sistēmas, būvju 

ekspluatācijas un remontdarbu vadīšanas 

1.1.3.  siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas un 

remontdarbu vadīšana 

1.1.4.  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

ekspluatācijas un remontdarbu vadīšana 

1.1.5.  saldēšanas sistēmu ekspluatācijas un 

remontdarbu vadīšana 

1.2. Darbu uzraudzība  

1.2.1.  rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbu 

uzraudzība 

1.2.2.  ūdens apgādes un kanalizācijas, ieskaitot ārējā 

ūdensvada ugunsdzēsības sistēmas, būvju 

ekspluatācijas un remontdarbu uzraudzība 

1.2.3.  siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas un 

remontdarbu uzraudzība 

1.2.4.  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

ekspluatācijas un remontdarbu uzraudzība 

1.2.5.  saldēšanas sistēmu ekspluatācijas un 

remontdarbu uzraudzība 

1.3. Darbu izpilde 

(montāža) 

 

1.3.1.  rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāža 

1.3.2.  ūdens apgādes un kanalizācijas, ieskaitot ārējā 

ūdensvada ugunsdzēsības sistēmas, būvju 

ekspluatācijas un remontdarbu izpilde 

1.3.3.  siltumapgādes sistēmu ekspluatācijas un 

remontdarbu izpilde 

1.3.4.  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

ekspluatācijas un remontdarbu izpilde 

1.3.5.  saldēšanas sistēmu montāža 



3 / 13 

 

2. Sertificēšanu veic Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru 

savienības Būvniecības sertificēšanas centra (turpmāk tekstā - LSGŪTIS BS SC) 

personāls pieaicinot kompetentus ekspertus. 

3. Speciālistu kompetences pārbaudīšanai LSGŪTIS BS SC izveido eksaminācijas 

komisiju trīs līdz piecu ekspertu sastāvā. 

4. Iesniegto pretendenta dokumentu un kompetences pārbaudes eksāmenu komisijas 

vērtējuma kompleksai izskatīšanai LSGŪTIS BS SC izveido virskomisiju, kura 

sagatavo kompleksu ieteikumu par pretendenta sertificēšanu vai papildus 

nosacījumu izpildīšanu personas sertifikācijai. 

5. Eksaminācijas komisija un virskomisija tiek veidota tā, lai sertifikācijā nodrošinātu 

objektivitāti, neietekmējamību, nepieļautu interešu konfliktu un lai nodrošinātu 

konfidencialitāti. 

6. Lēmumu par sertifikāta piešķiršanu LSGŪTIS BS SC vadītājs, ņemot vērā 

kompetences pārbaudes eksaminācijas komisijas vērtējumu un virskomisijas 

ieteikumus. 

7. Persona ir tiesīga pieprasīt sertifikāciju vairākās jomās. 

8. Speciālistiem izsniegtais sertifikāts ir spēkā 5 (piecus) gadus, ja sertificētais 

speciālists katru gadu ir apmeklējis mācību kursus par LSGŪTIS BS SC 

noteiktajām tēmām. Informācija par kursiem tiek publicēta LSGŪTIS tīmekļa 

vietnē. 

 

II. Prasības pretendentiem 

9. Persona var pretendēt uz sertifikātu šī nolikuma 1.1. un 1.2. punktā norādītajās 

jomās, ja tai ir: 

9.1. pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība; tehniķa izglītība 

9.1.1. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā 

9.1.2. vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā; 

9.2. vismaz 2 (divu) gadu praktiskā darba pieredzes ilgums nozarē pēc 

nepieciešamās izglītības iegūšanas; 

9.3. apliecinājums par LSGŪTIS BS SC noteikto tēmu mācību semināru 

noklausīšanos un ir derīgas apliecības. 

10. Persona var pretendēt uz sertifikātu šī nolikuma 1.3. punktā norādītajās jomās, ja 

tai ir: 

10.1. iegūta profesionālā kvalifikācija atslēdznieks, remontatslēdznieks, montētājs, 

metinātājs, santehniķis vai līdzvērtīga profesionālā izglītība/kvalifikācija; 

10.2. vismaz 2 (divu) gadu praktiskā darba pieredzes ilgums nozarē pēc 

nepieciešamās izglītības iegūšanas; 

10.3. apliecinājums par LSGŪTIS BS SC noteikto tēmu mācību semināru 

noklausīšanos un ir derīgas apliecības. 
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III. Kompetences novērtēšanas kārtība 

11. Lai pretendētu uz kompetences pārbaudi un sertifikāta saņemšanu, persona 

LSGŪTIS BS SC iesniedz šādus dokumentus: 

11.1. iesniegumu (3. pielikums), norādot sertificējamo jomu saskaņā ar nolikuma 

1.punktu; 

11.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas vai kopiju – uzrādot oriģinālu; 

11.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu veikto darbu sarakstu, kuru izpildē 

persona ir piedalījusies (4. pielikums); 

11.4. vienošanās veidlapu (5.pielikums); 

11.5. saņemto sūdzību saraksts (6. pielikums); 

11.6. apliecības par LSGŪTIS BS SC noteikto tēmu mācību semināru 

noklausīšanos; 

11.7. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpoju samaksu. 

12. Lai pretendētu uz darbības sfēras papildināšanu, persona LSGŪTIS BS SC 

iesniedz šādus dokumentus: 

12.1. iesniegumu (3. pielikums), norādot sertificējamo jomu saskaņā ar nolikuma 

1.punktu; 

12.2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas vai kopiju – uzrādot oriģinālu, ja 

minētā informācija nav pieejama LSGŪTIS BS SC; 

12.3. apliecinātu darbības sfērai atbilstošu veikto darbu sarakstu, kuru izpildē 

persona ir piedalījusies (4. pielikums); 

12.4. vienošanās veidlapu (5.pielikums); 

12.5. saņemto sūdzību saraksts (6. pielikums); 

12.6. apliecības par LSGŪTIS BS SC noteikto tēmu mācību semināru 

noklausīšanos; 

12.7. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpoju samaksu. 

13. Ja persona pretendē uz sertifikāta atkārtotu iegūšanu (pēc sertifikāta anulēšanas) 

vai atkārtotu kompetences novērtēšanu, tai jāiesniedz dokumenti, kurus pieprasa 

LSGŪTIS BS SC, lai atkārtoti veiktu personas kompetences novērtēšanu. 

14. Dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta LSGŪTIS BS pa pastu uz adresi: 

LSGŪTIS BS, Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 vai jāiesniedz elektroniskā formā ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, sūtot tos uz e-pasta adresi: 

info@lsgutis.lv. 

15. Pēc dokumentu saņemšanas LSGŪTIS BS SC: 

15.1. pamatojoties uz personas iesniegumu sertifikāta saņemšanai, izvērtē personas 

iegūtās izglītības atbilstību šīs nolikuma prasībām; 

15.2. izvērtē personas praktiskā darba pieredzes atbilstību šī nolikuma prasībām; 

15.3. ja nepieciešams, 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts pretendenta 

iesniegums sertifikāta iegūšanai, pieprasa papildināt iesniegto informāciju 

lēmuma pieņemšanai; 

mailto:info@lsgutis.lv
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15.4. 10 darbdienu laikā pēc šā nolikuma 11.,12. punktā minēto dokumentu 

izvērtēšanas uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudes eksāmenu, norādot 

tā norises vietu un laiku, vai pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt 

pretendentu uz kompetences pārbaudes eksāmenu, ja pretendents neatbilst šajā 

nolikumā minētajām sertifikācijas prasībām. 

16. Pretendenta kompetenci eksāmenā pārbauda LSGŪTIS BS SC izveidota 

eksaminācijas komisija. Tās sastāvā iekļauj nozares speciālistus, kuri ieguvuši otrā 

līmeņa augstāko profesionālo izglītību nozarē un tiem ir piecus gadus ilgu darba 

prakse nozarē un kuru patstāvīgajā praksē nav konstatēti pārkāpumi. 

17. Ierodoties uz kompetences pārbaudes eksāmenu, pretendents uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu, un LSGŪTIS BS SC pārliecinās par personas identitāti. 

18. Ja pretendents atbilst šajā nolikumā minētajām prasībām, un tā iesniegtos 

dokumentus un kompetences pārbaudes eksāmena rezultātus akceptē virskomisija 

kā atbilstošus, LSGŪTIS BS SC 14 dienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta 

piešķiršanu vai darbības jomas papildināšanu. Komisijas slēdzienus ieraksta 

protokolā un to paraksta visi komisijas locekļi. 

19. Lēmumā un sertifikātā ietverama šāda informācija: 

19.1. LSGŪTIS BS SC pilns nosaukums; 

19.2. sertificētā joma; 

19.3. sertificētās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

19.4. lēmuma pieņemšanas datums un sertifikāta numurs. 

20. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudes eksāmenu vai virskomisija 

nav akceptējusi pretendenta iesniegtos dokumentus vai kompetences pārbaudes 

eksāmena rezultātus, LSGŪTIS BS SC lemj par pretendenta tiesībām atkārtoti 

pierādīt kompetences atbilstību sertificējamai jomai. 

21. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis nolikumā noteiktās prasības, kompetences 

pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību 

sertifikācijas jomai un paziņo to pretendentam Paziņošanas likuma noteiktajā 

kārtībā. 

22. Sertifikātu reģistrāciju un pretendenta iesniegto dokumentu saglabāšanu veic 

LSGŪTIS BS SC. 

23. LSGŪTIS BS SC izveido un uztur sertifikātu elektronisko reģistru. Sertificēto 

speciālistu saraksts pieejams LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv. 

 

IV. Sertificēto speciālistu uzraudzība 

24. LSGŪTIS BS SC vismaz vienu reizi sertifikāta darbības laikā pieprasa sertificētai 

personai iesniegt informāciju par sertificētās personas patstāvīgo praksi, 

profesionālās kompetences paaugstināšanas pasākumiem un saņemtajām sūdzībām. 

25. LSGŪTIS BS SC izvērtē personas iesniegtās informācijas atbilstību šīs nolikuma 

prasībām. 

26. Ja sertificētais speciālists triju gadu periodā nav sniedzis informāciju, LSGŪTIS 

BS SC var pieņemt lēmumu par pienākuma noteikšanu speciālistam LSGŪTIS BS 

SC noteiktā termiņā nokārtot eksāmenu par kompetences paaugstināšanas 

http://www.lsgutis.lv/
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pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši sertificēšanas jomai, specialitātei 

un sfērai. 

27. Ja saņemta sūdzība vai LSGŪTIS BS SC rīcībā ir informācija par speciālista 

patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, LSGŪTIS BS SC 

izvērtē minēto informāciju un var pieņemt lēmumu: 

27.1. par brīdinājuma izteikšanu; 

27.2. par pienākumu LSGŪTIS BS SC noteiktajā termiņā atkārtoti veikt 

kompetences novērtēšanu. 

28. LSGŪTIS BS SC ir pienākums organizēt speciālista kompetences novērtēšanu arī 

tad, ja personai ir piešķirts sertifikāts, bet persona ir izteikusi lūgumu par atkārtotu 

kompetences novērtēšanu. 

 

V. Sertificēto speciālistu pienākumi 

29. Katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar LSGŪTIS 

BS SC tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu plānu un 

tēmu sarakstu. Iesniegt LSGŪTIS BS SC informāciju par apmeklētām neformālās 

profesionālās izglītības vai profesionālās pilnveides izglītības mācību 

programmām, vai apmeklētiem informatīviem semināriem un citiem profesionālās 

kompetences pilnveidošanas pasākumiem, kas saistīti ar sertifikāta darbības jomu. 

30. Iesniegt LSGŪTIS BS SC pieprasīto informāciju, kas nepieciešama speciālista 

patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja LSGŪTIS BS SC ir saņemta sūdzība, vai 

LSGŪTIS BS SC rīcībā ir nonākusi cita informācija par sertificētā speciālista 

patstāvīgās prakses pārkāpumiem. 

31. Patstāvīgi praktizēt sertifikāta norādītā darbības sfērā pēc sertifikāta piešķiršanas, 

lai nodrošinātu sertifikāta termiņa pagarināšanu. 

32. Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu 

saņemšanas. Atkārtoti eksāmenu var kārtot 3(trīs) mēnešu laikā, šā termiņa laikā 

atkārtota maksa par eksāmenu nav jāveic. Ja eksāmens netiek nokārtots 3 (trīs) 

mēnešu laikā, maksa par eksāmenu jāveic no jauna. Par saņemtajiem sertifikācijas 

pakalpojumiem un nenokārtotu eksāmenu maksa netiek atgriezta. 

33. Izdevumus par atkārtotu pretendenta kompetences pārbaudes organizēšanu sedz 

pretendents. 

34. Ievērot Sertificēto speciālistu Ētikas kodeksu un Vienošanās iekļautos 

pienākumus. 

 

VI. Īpašie nosacījumi 

35. Būvspeciālistiem, kuriem ir aktīvs būvspeciālista sertifikāts, var saņemt 

sertifikātus pēc LSGŪTIS BS noteikto mācību pabeigšanas un pēc virskomisijas 

ieteikuma saņemšanas, nekārtojot kompetences pārbaudes eksāmenus. 

36. LSGŪTIS BS SC pieņemto lēmumu var pārsūdzēt LSGŪTIS BS SC Sūdzību un 

apelāciju izskatīšanas kārtībā noteiktajiem kārtībai. Pieņemto lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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1. pielikums 

Sertificēšanas shēma 

 

 

Nozares

rūpnieciski izolēto 
cauruļvadu montāžas darbi

ūdens apgādes un 
kanalizācijas, ieskaitot ārējā 
ūdensvada ugunsdzēsības 

sistēmas, būvju 
ekspluatācija un 

remontdarbi

siltumapgādes sistēmu 
ekspluatācija un 

remontdarbi

ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 

ekspluatācija un 
remontdarbi 

saldēšanas sistēmu 
ekspluatācija un 

remontdarbi

Sertificējamās 
personas

Speciālisti 
(inženiera vai tehniķa 

kvalifikācija)

Montētāji 
(montētāja, 

atslēdznieka, 
remontatslēdznieka, 

metinātāja līdzvērtīga 
profesionālā izglītība/

kvalifikācija

Sertificējamās 
jomas

Darbu vadīšana

Darbu uzraudzība

Montāžas darbu 
izpilde
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2.pielikums 

Sertificēšanas procedūras karte 

 

  

“Nolikums par ekspluatācijas un 

remontdarbu speciālistu kompetences 

novērtēšanu un uzraudzību siltuma, 

aukstuma gāzes un ūdens tehnoloģijas 

nozarēs” 

LSGŪTIS BS SC 

Informācija par sertifikācijas iespēju un 

procedūru. 

• Interneta mājaslapa 

• Prese 

• Informatīvi materiāli 

Speciālās mācības Pretendentu dokumentu pieņemšana 

• Dokumentu pieņemšana 

• Dokumentu izskatīšana 

• Konsultācijas 

• Mācību organizēšana 

Kompetences pārbaudes organizēšana 

• Kompetences pārbaudes 
komisijas  izveidošana 

• Eksāmena  laika noteikšana 

• Eksāmena organizēšana 

Kompetences pārbaude 

Kompetences pārbaudes komisija 

Sertifikāta piešķiršana 

Sertifikācijas apmaksa 

Sertifikācijas virskomisija 

• Kompetences pārbaudes rezultātu 
izskatīšana 

• Iesniegto dokumentu izskatīšana 

• Mutiskas atbildes uz biļešu 
jautājumiem 

• Praktiskais darbs 

Lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai 

sertifikācijas atteikums 

Sertifikāta pretendents 

• Speciālistiem 

• Montieriem 
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3.pielikums 

Iesniegums 

  sertifikāta saņemšanai 

  sertifikāta darbības sfēru papildināšanai 

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 

 

piekrītu publiskošanai  jā/  nē 

5. E-pasts 

 

piekrītu publiskošanai  jā/  nē 

6. Sertificēšanas joma, specialitāte, darbības sfēra 

 

7. Profesionālā izglītība   piekrītu publiskošanai  jā/  nē 

Profesionālās augstākās 

izglītības līmenis 

Kvalifikācija un/vai 

grāds 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

Diploma izdošanas 

datums 

        

        

8. Darba vieta 

Iestādes vai firmas 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Amats Adrese, tālrunis, e-pasta adrese 

      

9. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (personas izglītību apliecinošo dokumentu 

apliecinātas kopijas , darbu saraksts  un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie 

dokumenti) 

  

  

 20__. gada ___.______________     

    (paraksts*) 

Piezīme. *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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4.pielikums 

SPECIĀLISTA PRAKSES PĀRSKATS 
 

 

_____________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta nosaukums 

un 

atrašanās vieta 

Darbu nosaukumi (apraksts) un 

izpildes laika posmi 
Līdzdalība darbos 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Darbību apliecinu:       ________________________________ 
(pieprasītāja paraksts) 

Darba devējs: 
 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
   (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums un zīmogs) 
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5.pielikums 

VIENOŠANĀS 

Rīgā, 

2017.g.___._____________ 

 

 

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra (BS SC) vadītājs______________________ 
       (vārds, uzvārds) 
 

no vienas puses un sertificētā persona__________________________________________________ 
       (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzīves vietas adrese) 
_____________________________________________ (e-mail adrese) 

 

no otras puses, pamatojoties uz LVS EN ISO/IEC 17024:2012, ir noslēguši sekojošu vienošanos: 

 

1. Sertificētā persona atbilst sertificēšanas shēmas nosacījumiem sertificējamā jomā un sfērā. 

2. Atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz sfēru, kurai sertifikāts ir piešķirts. 

3. Sertificētā persona neizmanto sertifikātu tādā veidā, ka LSGŪTIS BS SC tiktu diskreditēta un 

neizteiktu tādus apgalvojumus saistībā ar sertificēšanu, kurus LSGŪTIS BS SC varētu izprast kā 

maldinošus vai nepamatotus. 

4. Sertificētā persona pārtrauc atsaukties uz sertifikāciju un izteikt pretenzijas par sertifikāciju pēc 

sertifikāta apturēšanas vai anulēšanas un apņemas atgriezt visus sertifikātus, ko izsniegusi 

LSGŪTIS BS SC. 

5. Sertificētā persona bez kavēšanās informē LSGŪTIS BS SC par iemesliem, kas var ietekmēt 

sertificētās personas spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi . 

6. Sertificētā persona apņemas neizmantot sertifikātu maldinošos nolūkos. 

7. Sertificētā persona apņemas ievērot LSGŪTIS BS SC apstiprināto Ētikas kodeksu. 

      /Ar Ētikas kodeksu un citu informāciju iepazīties LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv/ 

8. Sertificētā persona apņemas ievērot Latvijas Republikas Būvniecības likumu un LR MK 

noteikumus un Būvnormatīvus. 

9. Sertificētā persona apņemas visus strīdus un domstarpības risināt Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Sertificēšanas institūcija  

 

_________________________ 
       (administratora paraksts) 

               Sertificētā persona 

 

                ___________________________ 
                                          (paraksts) 
 

Apliecinājums 
 

Apliecinu, ka man____________________________ kā sertificētai personai, nav iebildumu, ka tiek 
     (vārds, uzvārds) 
ievietots mans elektroniskais pasts_______________________________ un kontakttelefons 
      (norādīt e-pasta adresi) 
_____________________ LSGŪTIS mājas lapā www.lsgutis.lv un, ka man sūtītie dokumenti tiek 
 (norādīt) 
parakstīti ar elektronisko parakstu. Sertificētā persona apņemas kontaktinformācijas un deklarētās 

vai faktiskās dzīves vietas maiņas gadījumā nekavējoties paziņot sertifikācijas centram. 
 

         Sertificētā persona 

______________________________ (paraksts) 

20___.g.___._____________   

  

http://www.lsgutis.lv/
http://www.lsgutis.lv/
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6.pielikums 

_____________________________________________ saņemto sūdzību saraksts 

  (vārds, uzvārds)  

 

sertifikāta Nr__________ derīguma termiņa laikā. 

 

Sūdzības 

saņemšanas 

datums 

No kā saņemta sūdzība 
Pretenzijas īss apraksts 

(pievienojama pretenzijas kopija) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pielikumā:  

Pretenziju kopijas uz ____lpp. 

 

      ____________________________    

pretendenta paraksts, datums) 
 

Apliecinu: 

Darba devējs 

____________________________________ 

____________________________________ 
(amats, vārds uzvārds, paraksts, datums, zīmogs) 
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7.pielikums 

Sertifikāta paraugs 

 


