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Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs

NOLIKUMS

PAR BŪVSPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDI
ĪSLAICĪGU PROFESIONĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
SILTUMA, AUKSTUMA, GĀZES UN ŪDENS
TEHNOLOĢIJAS NOZARĒS.

I. Vispārējie nosacījumi.
1. Nolikums paredz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā
reglamentētā profesijā (turpmāk – īslaicīgi pakalpojumi) kvalifikācijas atzīšanas un
kvalifikācijas pārbaudes kārtību siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nozarēs
saskaņā ar 2017.gada 28. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 168 ”Īslaicīgu
profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”
(turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.168), 2001.gada 20.jūnija likumu "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (turpmāk tekstā - likums “Par
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”), 2017.gada
19.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas
institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” un citiem saistošajiem likumdošanas
aktiem.
2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi LSGŪTIS Būvspeciālistu sertificēšanas centrs (turpmāk
tekstā – LSGŪTIS BS SC) veic reglamentētajās siltuma un gāzes tehnoloģijas būvinženiera
un ūdens tehnoloģijas būvinženiera profesijās, sekojošās specialitātēs un darbības sfērās:
Būvinženieris - reglamentētā profesionālā darbība:
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana,
būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
- siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, būvdarbu
vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
- sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvdarbu
būvuzraudzība;
- pārvades gāzes apgādes sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvdarbu
būvuzraudzība;
- pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvdarbu
būvuzraudzība;
- saldēšanas sistēmu projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
Būvdarbu vadītājs - reglamentētā profesionālā darbība:
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu
vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
- siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana,
būvdarbu būvuzraudzība;
- sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
- pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
- pārvades naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība;
- saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība.
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II. Deklarācijā par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu ietvertais saturs, tās iesniegšanas
un izskatīšanas kārtība
3. Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, pretendents par to paziņo LSGŪTIS
BS SC, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu (Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, Latvija) vai
elektroniski (info@lsgutis.lv) (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus
dokumentus:
3.1. 1. pielikumā minēto deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta
valsts valodā;
3.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;
3.3. pretendenta valsts piederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta
tulkojumu valsts valodā (iesniedz, ja pretendenta valsts piederība nav norādīta personu
apliecinošajā dokumentā);
3.4. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un
profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu
attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot
dokumenta tulkojumu valsts valodā (dokumenti ir derīgi iesniegšanai LSGŪTIS BS
SC trīs mēnešus no to izdošanas dienas);
3.5. mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus
attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina
pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot
dokumentu tulkojumu valsts valodā;
3.6. mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav
liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti
īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā (dokumenti ir
derīgi iesniegšanai LSGŪTIS BS SC trīs mēnešus no to izdošanas dienas);
3.7. ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav
reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu
(norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā
vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā
pretendenta mītnes valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas
Ekonomikas zonas valstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
3.8. pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina
pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks
sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
3.9. dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot
dokumentu tulkojumu valsts valodā (dokumenti ir derīgi iesniegšanai LSGŪTIS BS
SC trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
4. LSGŪTIS BS SC pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja
deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, LSGŪTIS
BS SC par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta atbilstoši šī nolikuma 3.
punktā minētajām prasībām vai nav iesniegti visi šī nolikuma 3. punktā minētie dokumenti,
LSGŪTIS BS SC lūdz pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta
precizētu vai papildinātu deklarāciju un tai pievienoto dokumentu kopu, LSGŪTIS BS SC
veic atkārtotu pārbaudi.
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5. Ja nepieciešams, LSGŪTIS BS SC vēršas pie attiecīgajām ārvalstu kompetentajām
iestādēm, tai skaitā ar informācijas sistēmas starpniecību, lai pārliecinātos par pretendenta
iesniegto dokumentu autentiskumu vai noskaidrotu citus jautājumus, kas attiecas uz
pretendenta iegūtās izglītības saturu un ilgumu, profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un
tiesībām veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā.
6. Ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis deklarācijai visus
nepieciešamos dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no pretendenta mītnes
valsts, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas.
7. LSGŪTIS BS SC pretendenta iesniegtās deklarācijas un pievienoto dokumentu izvērtēšanai
piesaista kompetentus ekspertus. Iesniegtās deklarācijas un pievienoto dokumentu
izvērtējumu noformē Protokolā (2.pielikums).
III. Lēmuma pieņemšana par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu un kvalifikācijas
pārbaudes veikšanas kārtība
7. LSGŪTIS BS SC pieņem lēmumu neveikt kvalifikācijas pārbaudi un izsniegt atļauju, ja
pretendenta izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgajai reglamentētajai
profesijai Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām.
8. LSGŪTIS BS SC pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi, ja pretendenta izglītība un
profesionālā kvalifikācija atšķiras no Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām saskaņā ar
MK noteikumu Nr.168 13. punktu:
8.1. pretendenta iegūtās izglītības līmenis ir vismaz par vienu līmeni zemāks par likuma
"Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 44. panta
otrajā daļā noteikto līmeni un kopējais pilna laika izglītības ieguves ilgums ir vismaz par
vienu gadu īsāks, salīdzinot ar attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai
noteiktajām prasībām:
Likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 44.
panta otrajā daļā noteiktie līmeņi:
1.līmenis

dokumenti, kas apliecina vismaz četrus gadus ilgas pilna laika izglītības
programmas apguvi augstākās izglītības pakāpē un, ja nepieciešams, ir
papildināti ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

2.līmenis

dokumenti, kas apliecina vismaz trīs līdz četrus gadus ilgas pilna laika
izglītības programmas apguvi augstākās izglītības pakāpē un, ja
nepieciešams, ir papildināti ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem
dokumentiem

3.līmenis

dokumenti, kas apliecina, ka apgūta vismaz viena no šādām programmām:
a) profesionālās izglītības programma, kuras ilgums ir vismaz viens gads
pēc tādas vidējās izglītības programmas apguves, kas nepieciešama, lai
uzsāktu studijas augstākās izglītības pakāpē;
b) noteiktas struktūras izglītības programma vidējās izglītības pakāpē,
c) profesionālās vidējās izglītības programma, kuras apguve ir
nepieciešama, lai uzsāktu studijas augstākās izglītības pakāpē;
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4.līmenis

dokumenti, kas apliecina tādas profesionālās izglītības programmas apguvi
vidējās izglītības pakāpē, kura nedod tiesības uzsākt studijas augstākās
izglītības pakāpē un ir papildināta ar pārbaudes vai profesionālo praksi, kas
ir šādas izglītības programmas daļa;

5.līmenis

dokumenti, kas apliecina, ka iegūta izglītība vai praktiskā darba iemaņas
vismaz vienā no šādiem veidiem:
a) vispārējā pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība,
b) profesionālās izglītības programma pamata pakāpē un cita izglītība, par
kuras ieguvi neizsniedz 1., 2., 3. vai 4.līmenim atbilstošu izglītības
dokumentu,
c) īpašu eksāmenu nokārtošana bez iepriekšējās izglītības iegūšanas,
d) vismaz trīs gadus ilga nepārtraukta pilna laika nodarbinātība vai atbilstoša
ilguma daļlaika nodarbinātība attiecīgajā profesijā pēdējo 10 gadu laikā.

8.2. pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina būtisku mācību priekšmetu (studiju
kursu) apguvi, kuri ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijas
Republikā;
8.3. Latvijas Republikā reglamentētā profesija, kurā pretendents plāno sniegt īslaicīgos
pakalpojumus, ietver vismaz vienu vai vairākas reglamentētas profesionālās darbības,
kuras neietilpst šāda nosaukuma reglamentētā vai nereglamentētā profesijā, kurā
pretendents veic patstāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī, un šo darbību
veikšanai atbilst noteikts teorētiskās un profesionālajā praksē apgūstamās izglītības
apjoms;
8.4. pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina nereglamentētas izglītības programmas
apguvi, attiecīgā profesija pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, un pretendentam
pēdējos 10 gados nav vismaz vienu gadu ilga profesionālā pieredze šajā profesijā.
9. LSGŪTIS BS SC pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi, ja šo noteikumu 8.2. un
8.3. apakšpunktā minētās trūkstošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
nekompensē pretendenta mītnes valsts kompetento iestāžu apliecinātas profesionālajā
pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides izglītība.
10. Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu nedēļu laikā no
deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas.
11. Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi norāda šādu informāciju:
11.1. kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un
apjoms;
11.2. institūcija Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi;
11.3. kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība;
11.4. kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji;
11.5. kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks.
12. Kvalifikācijas pārbaudē nosaka to pretendenta zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstību
attiecīgajos normatīvajos aktos reglamentētajai profesija noteiktajām prasībām, kuru
apguvi neapliecina pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.
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13. Kvalifikācijas pārbaudi LSGŪTIS BS SC veic atbilstoši LSGŪTIS BS SC Nolikumam
par būvniecības speciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību
siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarēs, piemērojot nosacījumus par
kompetences pārbaudi un lēmuma pieņemšanu par pretendenta atbilstību/neatbilstību.
14. Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, LSGŪTIS BS SC pieņem
lēmumu un izsniedz sertifikātu. Sertifikāta derīguma termiņš ir viens gads. Ja kvalifikācijas
pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, LSGŪTIS BS SC pieņem lēmumu par atteikumu
izsniegt sertifikātu.
15. LSGŪTIS BS SC kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu (sertifikātu)
vai lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu vai neveikt kvalifikācijas pārbaudi, nosūta
pretendentam mēneša laikā pēc no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas
dienas.
16. LSGŪTIS BS SC reģistrē iesniegtās deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai
reglamentētajās profesijās, kā arī izsniegtos sertifikātus īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai
reglamentētajās profesijās un reģistrē Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē
www.bis.gov.lv.
IV. Deklarācijas aktualizēšana un
aktualizētās deklarācijas izskatīšanas kārtība
17. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties aktualizē deklarāciju par īslaicīgu
pakalpojumu sniegšanu, ja tajā sniegtā informācija ir būtiski mainījusies vai radušās
izmaiņas deklarācijai pievienotajos dokumentos. Atkārtotai deklarācijai par īslaicīgu
pakalpojumu sniegšanu pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar
iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma
termiņš.
18. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs, aktualizējot deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu
sniegšanu, papildus šī nolikuma 3. punktā minētajai informācijai norāda arī datumu, kad
iesniegta iepriekšējā deklarācija vai izsniegta atļauja sniegt īslaicīgus pakalpojumus.
19. Ja pretendents deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis iepriekšējā
gadā, LSGŪTIS BS SC viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas izvērtē
sniegto pakalpojumu atbilstību īslaicīgai vai gadījuma rakstura profesionālajai darbībai. Ja
LSGŪTIS BS SC secina, ka īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja profesionālā darbība Latvijas
Republikā iepriekšējā periodā neatbilst īslaicīgu pakalpojumu raksturlielumiem
(profesionālās darbības attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā ir ierobežota ilguma,
biežuma un apjoma ziņā, personas uzturēšanās Latvijas Republikā nav pastāvīga un šī
persona veic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī), tā par to informē īslaicīgo
pakalpojumu sniedzēju (elektroniski vai papīra dokumenta formā), pamato secinājumus un
iesaka īslaicīgo pakalpojumu sniedzējam triju mēnešu laikā no izvērtējuma saņemšanas
dienas uzsākt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu patstāvīgai profesionālajai
darbībai reglamentētajā profesijā.
V. Informācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu
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20. LSGŪTIS BS SC savā tīmekļvietnē www.lsgutis.lv publicē informāciju par īslaicīgu
pakalpojumu sniegšanas kārtību attiecīgajā reglamentētajā profesijā.
21. Datus par iesniegto deklarāciju un izsniegto sertifikātu skaitu kārtējā gadā LSGŪTIS BS
SC iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram līdz nākamā gada
1.decembrim.
VI. Profesionālās kvalifikācijas pārbaudes īslaicīgu profesionālo pakalpojumu
sniegšanai maksas apmērs.
22. Samaksas apmērs, atbilstoši 2003.gada 10.jūnija MK noteikumiem Nr. 298 “Kārtība, kādā
pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”,
par maksas pakalpojumu – profesionālās kvalifikācijas atzīšanu – ir 200 euro par katru
reglamentēto profesiju, un tas ietver:
22.1. informācijas institūcijas izdevumus par personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
– 100 euro;
22.2. izdevumus par apliecības izsniegšanu – 100 euro, kuri radušies LSGŪTIS BS SC.
23. Iesniedzot LSGŪTIS BS SC profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamos
dokumentus, pretendents tiem pievieno dokumentus, kas apliecina samaksas veikšanu. Ja
pretendents iesniedz vairākus iesniegumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
vairākās reglamentētajās profesijās, nepieciešami samaksu apliecinoši dokumenti par katru
reglamentēto profesiju.
24. Pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšanu sāk tikai pēc tam, kad LSGŪTIS BS SC
saņēmusi samaksu apliecinošus dokumentus.
25. Pretendentam ir tiesības saņemt atpakaļ to samaksas daļu, kura paredzēta LSGŪTIS BS
SC, ja viņš mēneša laikā pēc profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesa uzsākšanas
rakstiski (norādot arī savus bankas rekvizītus) ir atsaucis iesniegumu par profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās. Šādā gadījumā bankas pakalpojumu
izmaksas sedz pretendents.
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1. pielikums

Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu
reglamentētajā profesijā
1.

2.

Deklarācijas adresāts – institūcija, kas
izsniedz profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecības attiecīgajā
reglamentētajā profesijā

(institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas
apliecību (pilns nosaukums datīvā))

Pretendenta vārds, uzvārds
(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas
vārda un (vai) uzvārda ieraksts atšķiras no
oriģinālrakstības, norāda vārda un uzvārda
oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)

3.

Dzimšanas gads un datums

4.

Pilsonība

5.

Adrese, kur sūtāma atbilde
(dokumenti nosūtāmi, izmantojot
oficiālo elektronisko adresi, ja
pretendentam ir aktivizēts e-adreses
konts)

6.

Tālruņa numurs

7.

E-pasta adrese

8.

Profesionālās kvalifikācijas
nosaukums oriģinālvalodā

8.1

Reglamentētās profesijas daļas
nosaukums oriģinālvalodā1

9.

Profesionālās kvalifikācijas
nosaukums latviešu valodā

9.1

Reglamentētās profesijas daļas
nosaukums latviešu valodā1

10.

Specialitātes vai apakšspecialitātes,
vai papildspecialitātes nosaukums
oriģinālvalodā2
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10.1

Reglamentētās profesijas daļas
specialitātes, apakšspecialitātes vai
papildspecialitātes nosaukums
oriģinālvalodā1

11.

Specialitātes vai apakšspecialitātes,
vai papildspecialitātes nosaukums
latviešu valodā2

11.1

Reglamentētās profesijas daļas
specialitātes, apakšspecialitātes vai
papildspecialitātes nosaukums
latviešu valodā1

12.

Valsts, kurā iegūta profesionālā
kvalifikācija

13.

Mītnes valsts (valsts, kurā ir tiesības
veikt patstāvīgu profesionālo
darbību)

14.

Profesijas statuss mītnes valstī
(reglamentēta vai nereglamentēta)

15.

Ja profesija ir reglamentēta
pretendenta mītnes valstī, mītnes
valsts kompetentā institūcija, kas
uzrauga profesionālo darbību
reglamentētajā profesijā

16.

Šā pielikuma 15. punktā minētās
kompetentās institūcijas adrese,
e-pasts, tālruņa numurs

17.

Profesionālā asociācija, ja
pretendents pieder pie kādas no
organizācijām, kas noteiktas
normatīvajos aktos par Eiropas
Savienības dalībvalstu un Eiropas
Brīvās tirdzniecības asociācijas
dalībvalstu profesionālajām
organizācijām, kuru izsniegtos
profesionālās izglītības un
kvalifikācijas dokumentus atzīst
Latvijas Republikā
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18.

Šā pielikuma 17. punktā minētās
profesionālās asociācijas adrese,
e-pasts, tālruņa numurs

19.

Informācija par profesionālās
darbības apdrošināšanu (ir vai nav)

20.

Ja ir profesionālās darbības
apdrošināšana, apdrošinātāja
nosaukums, adrese, e-pasts, tālruņa
numurs

21.

Profesionālās pieredzes ilgums
(gados)

21.1

Ja profesija ir nereglamentēta
pretendenta mītnes valstī,
profesionālās pieredzes ilgums pēdējo
10 gadu laikā

21.2

Ja īslaicīgi pakalpojumi tiks sniegti
profesijā, kas atbilst ekonomiskās
darbības jomai, kura noteikta
Ministru kabineta 2005. gada
24. maija noteikumos Nr. 350
"Noteikumi par profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties
uz profesionālās pieredzes ilgumu un
veidu atsevišķās ekonomiskās
darbības jomās"

21.3

Ja profesija, kurā tiks sniegti
pakalpojumi, pieder pie profesijām,
kurās īslaicīgu profesionālo
pakalpojumu sniedzējam tiek veikta
kvalifikācijas pārbaude

22.

Paredzētais statuss (darbinieks vai
pašnodarbināta persona)

23.

Paredzētās profesionālās darbības
ilgums, biežums un apjoms

24.

Ja persona pretendē uz atkārtotu
īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu –
iepriekšējā gadā Latvijā veiktās
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profesionālās darbības ilgums,
biežums un apjoms
25.

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts

25.1.

Personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti

Lapu skaits

25.2.

Personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti
un dokumenta tulkojums valsts valodā, ja pretendenta
valstspiederība nav norādīta šā pielikuma 25.1. apakšpunktā
minētajā personu apliecinošajā dokumentā

Lapu skaits

25.3.

Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
Dokumenta
nosaukums un
numurs

Izdevējiestāde

Iegūtais grāds
vai
kvalifikācija

Apgūtās
izglītības
programmas
ilgums

Lapu skaits

1)
…
25.4.

Dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo
darbību reglamentētajā profesijā, un šo dokumentu tulkojumi
valsts valodā
Dokumenta nosaukums un
numurs

Izdevējiestāde

Lapu skaits

Lapu skaits

1)
…
25.5.

Dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas
tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajās profesijās, kurā
profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma saņēmēja veselību un
drošību un dokumenta tulkojums valsts valodā. Dokumenta
rekvizīti

Lapu skaits

25.6.

Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības
ilgumu un veidu, tai skaitā pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu
ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā
pretendenta mītnes valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī,
vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, un dokumentu tulkojums
valsts valodā.3 Dokumentu rekvizīti

Lapu skaits
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25.7.

Dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata
pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu
apjomu.4 Dokumenta rekvizīti

Lapu skaits

25.8.

Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības
apdrošināšanu, piemēram, apdrošināšanas līgums

Lapu skaits

Dokumenta
nosaukums un
numurs

Izdevējiestāde

Apdrošinātāja
kontaktinformācija, kur var
vērsties persona, kura pretendē
uz apdrošināšanas atlīdzību

Lapu skaits

1)
…
25.9.

Dokumenti, kas apliecina, ka norādīto profesionālo darbību
pretendenta mītnes zemē var veikt nošķirti1

26.

Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās
informācijas pārbaudei, tai skaitā personas datu nosūtīšanai
dokumentu izdevējiestādēm5

27.

Datums5

Lapu skaits

Piezīmes.
Ja persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai daļā no reglamentētās profesijas
profesionālajām darbībām.
2
Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi
"specialitātē", "apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai
papildspecialitātes nosaukumu.
3
Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, vai tās ieguvei
nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta.
4
Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ir viena no Ministru
kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība
Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" 1. pielikuma 5.–31. punktā noteiktajām reglamentētajām profesijām.
5
Deklarācijas 26. un 27. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
1
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2.pielikums
LSGŪTIS BS SC
Protokols par deklarāciju īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai reglamentētajā profesijā
un iesniegto dokumentu vērtējumu
(MK not.Nr.168 no 28.03.2017. “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”)
Nr. ______ Datums _________________
Vārds, Uzvārds, valsts ________________________________________________________________________________________________
Profesionālās darbības joma ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Nr.p.
k.

Iesniegtie dokumenti izvērtēšanai

1.

Deklarācija valsts valodā

2.

Personu apliecinošo dokumentu kopija

3.

Pretendenta valsts piederību apliecinošo dokumentu kopija

3.1.

t.sk. pievienojot dokumentu tulkojumu latviešu valodā.

4.

Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajā profesijā
atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus)
vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus
(norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta
tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā

4.1.

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

5.

Mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus)
vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus

Dokumenta
atbilstība
Ir/Nav

Piezīmes par dokumentu

Piezīmes
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Nr.p.
k.

Iesniegtie dokumenti izvērtēšanai

Dokumenta
atbilstība
Ir/Nav

Piezīmes par dokumentu

Piezīmes

(norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta
tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā
5.1.

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

6.

Mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas
apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt
profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgie
pakalpojumi

6.1.

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

7.

Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība mītnes
valstī nav reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu
dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas),
kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gadus kopumā
vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā
reglamentētajā profesijā vai citā Eiropas Savienības
dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī

7.1.

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

8.

Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata
pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu
apjomu.

9.

Pretendenta mītnes valsts kompetentas iestādes izdotu
dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības
ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti
īslaicīgi pakalpojumi

9.1.

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā.
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Nr.p.
k.

Iesniegtie dokumenti izvērtēšanai

10.

Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības
apdrošināšanu

10.1.

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

Dokumenta
atbilstība
Ir/Nav

Piezīmes par dokumentu

Piezīmes

Eksperta slēdziens un ieteikumi ______________________________________________________________________
vārds, uzvārds, paraksts
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Komisija: ___________________________________________
vārds, uzvārds, paraksts
______________________________________________
vārds, uzvārds, paraksts
______________________________________________
vārds, uzvārds, paraksts
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