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PERSONU SERTIFICĒŠANA OSTU UN JŪRAS HIDROTEHNISKO 

BŪVJU PROJEKTĒŠANĀ, BŪVDARBU VADĪŠANĀ UN BŪVDARBU 

BŪVUZRAUDZĪBĀ 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI VAI DARBĪBAS SFĒRU 

PIEVIENOŠANAI 

Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu vai darbības sfēru pievienošanu ostu un 

jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu 

būvuzraudzībā, pretendents: 

1) iesniedz Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrā: 

 iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai 

(Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 2.pielikums) 

 personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) apliecinātu kopiju 

 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba 

pieredzes programmas izpildi (vismaz 2 gadu pieredze pēdējo 7 gadu laikā)  

 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista vadībā izstrādātus vismaz divu dažādu 

hidrotehnisko būvju būvprojektus (realizēti, ekspertēti vai apstiprināti būvvaldē)  

 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista vadībā veiktus hidrotehnisko būvju galveno 

nesošo konstrukciju un to daļu nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķinus 

 dokumentu, kas apliecina maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta 

saņemšanai 150 euro apmērā samaksu. 

 

2) ievada būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā: 

 informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju (ar apgūto studiju kursu 

sarakstu), un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā 

informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā 

 apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, 

kuru izpildē persona piedalījusies, vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai 

atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā. 

 

 

 

http://www.viss.lv/
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IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA UN UZAICINĀJUMS UZ KOMPETENCES PĀRBAUDI 

Pēc pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas, Latvijas Jūrniecības 

savienības Sertificēšanas centrs: 

 izskata tos un izvērtē pretendenta iegūtās izglītības atbilstību Būvniecības 

likumā noteiktajām prasībām 

 izvērtē pretendenta praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību normatīvo 

aktu prasībām 

 ja nepieciešams, pretendentam pieprasa iesniegt informācijas precizējumus 

 1 mēneša laikā pēc informācijas un dokumentu saņemšanas uzaicina pretendentu uz 

kompetences pārbaudi vai pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz 

kompetences pārbaudi, ja pretendents neatbilst Būvniecības likumā un 

Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumos Nr.169 minētajām prasībām būvspeciālista 

sertifikāta saņemšanai. 

 

 PRETENDENTA KOMPETENCES PĀRBAUDE 

Pirms kompetences novērtēšanas pretendents uzrāda Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas 

centram: 

 personu apliecinošu dokumentu, un kompetences pārbaudes iestāde pārliecinās par 

personas identitāti 

 izglītības dokumentu (oriģinālu), kas apliecina iegūto kvalifikāciju. 

Kompetences pārbaudi nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota ekspertu komisija.  

Ja pretendenta kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu 

par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu. 

Publicēts tīmekļa vietnē: 

https://viss.gov.lv/lv/PPK/Pakalpojumu_saraksts/Pakalpojumu_uzturesana?ServiceId=12128 

 

PERSONU ĀRVALSTĪS IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA OSTU UN JŪRAS HIDROTEHNISKO BŪVJU 

PROJEKTĒŠANĀ, BŪVDARBU VADĪŠANĀ UN BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBĀ 
 

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAI 

 

Ārvalstīs iegūta izglītība un profesionālā kvalifikācija Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās 

tiek atzīta, nosakot pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību prasībām, kādas 

Latvijas Republikā ir noteiktas attiecīgajai reglamentētajai profesijai. 

 

Pretendenta profesionālo kvalifikāciju atzīst šādos gadījumos: 

1) pretendenta iesniegtie dokumenti atbilst prasībām, kādas attiecīgajai profesijai noteiktas 

Latvijas Republikā attiecīgo profesionālās darbības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos; 

2) pretendents var kompensēt būtiskās atšķirības izglītības raksturā, saturā un līmenī atbilstoši 

Ministru kabineta noteiktajām papildu prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai.  

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://viss.gov.lv/lv/PPK/Pakalpojumu_saraksts/Pakalpojumu_uzturesana?ServiceId=12128
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DOKUMENTU IESNIEGŠANA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAI 

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀ 

 

Pretendents Akadēmiskās informācijas centrā personīgi, pa pastu vai elektronisku 

dokumentu veidā, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu iesniedz: 

1) iesniegumu kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai (Ministru kabineta 20.12.2016. 

noteikumu Nr.827 1.pielikums), norādot profesionālās darbības veidu, statusu (darbinieks vai 

pašnodarbināta persona) un ilgumu (īslaicīga vai pastāvīga darbība) 

2) personu apliecinoša dokumenta kopiju 

3) dokumentus (kopijas), kas apliecina iesniegumā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju  

4) mītnes valsts kompetento institūciju izsniegtus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina 

pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai profesionālo pieredzi 

mītnes valstī 

3) dokumentus, kas apliecina, ka pretendents tā mītnes valstī nav saukts pie kriminālatbildības 

par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kā arī nav sodīts par noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai tam ir noņemta vai dzēsta sodāmība, un kas 

apliecina, ka pretendentam nav uz laiku atņemtas tiesības vai aizliegts strādāt attiecīgajā 

profesijā; 

4) ja pretendenta mītnes valsts kompetentas institūcijas neizsniedz 3.punktā minētos 

dokumentus pretendents var aizstāt tos ar rakstveida deklarāciju par attiecīgo prasību izpildi, bet 

šai deklarācijai jābūt apstiprinātai un tās autentiskumam apliecinātam notariāli vai pretendenta 

mītnes valsts tiesu iestādē, vai šīs valsts pārvaldes iestādē, vai šīs valsts atzītā profesionālajā 

organizācijā, kā to nosaka pretendenta mītnes valsts normatīvie akti 

5) dokumentus, kas apliecina normatīvajos aktos par kārtību, kādā pretendents sedz 

izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, minētās samaksas 

veikšanu 

6) dokumentus, kas apliecina pretendenta piederību diasporai, ja pretendents pieder diasporai 

un vēlas, lai dokumenti tiktu izskatīti īsākā termiņā.  

 

Dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pretendents iesniedz valsts valodā vai 

oriģinālvalodā kopā ar apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 

 

 PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAI IESNIEGTO DOKUMENTU 

IZSKATĪŠANA AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀ 

 

Ja pretendenta iesniegums ir aizpildīts pilnīgi un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai 

pretendents uzskata Akadēmiskās informācijas centra norādītos trūkumus par novērstiem, informācijas 

institūcija reģistrē pretendenta iesniegumu iesniegto un izskatīto iesniegumu reģistrā. 

Akadēmiskās informācijas centrs izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

un sagatavo izziņu ar pamatotu atzinumu par: 

 tās izglītības iestādes statusu mītnes valstī, kurā iegūta izglītība; 

 izglītības ieguves ilgumu, līmeni un veidu un to atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām 

prasībām izglītības ieguves ilgumam, līmenim un veidam attiecīgajai reglamentētajai 

profesijai; 

 attiecīgās profesijas statusu pretendenta mītnes valstī (reglamentēta vai nereglamentēta); 

 tiesībām uzsākt vai veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta 

mītnes valstī; 
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 praktiskā darba pieredzes ilgumu reglamentētajā profesijā, ja noteikta ilguma praktiskā darba 

pieredze ir prasība, kas Latvijā noteikta profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā 

profesijā; 

 to, vai pretendenta mītnes zemē norādīto profesionālo darbību var veikt nošķirti no pārējām 

profesijā veicamajām profesionālajām darbībām, ja iesniegumā pretendents norādījis, ka 

vēlas atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas 

profesionālajām darbībām; 

 pretendenta atbilstību diasporas locekļa statusam. 

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAI 

LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBAS SERTIFICĒŠANAS CENTRĀ 

Akadēmiskās informācijas centrs pretendenta iesniegumu kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai 

(Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.827 1.pielikums) ar tam pievienotajiem dokumentiem 

un izziņu pusotra mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma reģistrēšanas iesniegumu reģistrā vai, ja 

pretendents ir diasporas loceklis, - 3 nedēļu laikā pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas 

Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram. 

Akadēmiskajam informācijas centram ir tiesības pagarināt par 2 nedēļām izziņas sagatavošanas un 

nosūtīšanas termiņu, vai, ja pretendents ir diasporas loceklis, - par 1 nedēļu, ja objektīvu iemeslu dēļ 

termiņu nav iespējams ievērot. 

Pretendents iesniedz Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrā: 

 iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai 

(Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 2.pielikums) 

 attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba 

pieredzes programmas izpildi (vismaz 2 gadu pieredze pēdējo 7 gadu laikā)  

 pretendenta izstrādātus vismaz divu dažādu hidrotehnisko būvju būvprojektus (realizēti, 

ekspertēti vai apstiprināti būvniecības kontroles institūcijā)  

 pretendenta veiktus hidrotehnisko būvju galveno nesošo konstrukciju un to daļu nestspējas 

un lietojamības robežstāvokļu aprēķinus. 

 

Dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pretendents iesniedz valsts valodā vai 

oriģinālvalodā kopā ar apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 

 

 PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANAI IESNIEGTO DOKUMENTU 

IZSKATĪŠANA LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBAS SERTIFICĒŠANAS CENTRĀ 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs pārbauda no Akadēmiskās informācijas centra 

saņemto pretendenta iesniegumu kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai (Ministru kabineta 

20.12.2016. noteikumu Nr.827 1.pielikums), tam pievienotos dokumentus, izvērtē Akadēmiskās 

informācijas centra izziņā norādīto informāciju, izvērtē pretendenta iesniegtos dokumentus un: 

 

 ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pretendents profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis mītnes valstī, kura kvalifikācijas iegūšanas dienā ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts 

 ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pretendents profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis mītnes valstī, kura kvalifikācijas iegūšanas dienā nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts  

 ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja pretendents ir diasporas 

loceklis un profesionālo kvalifikāciju ieguvis citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī.  
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pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

 

 lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai lēmumu par profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām 

darbībām, ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas atbilstību prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai 

 

 lēmumu par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu, 

ja pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas daļēju atbilstību noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai  

 

 lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu, norādot papildu nepieciešamās 

izglītības saturu un ilgumu, iestādi, kurā var to iegūt, un kārtību, kādā pretendents var 

uzreiz kārtot pārbaudījumus. 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram ir tiesības pieprasīt no ārvalstu kompetentajām 

institūcijām vai pretendenta papildu informāciju, ja tai rodas pamatotas šaubas par pretendenta 

dokumentu autentiskumu, ir informācija par profesionālajā ziņā nepieļaujamu pretendenta rīcību ārpus 

Latvijas Republikas vai trūkst informācijas par pretendenta iegūto izglītību, profesionālo kvalifikāciju 

vai profesionālo pieredzi.  

Lēmuma pieņemšanas un paziņošanas termiņu minētajā gadījumā var pagarināt līdz 12 mēnešiem vai, 

ja pretendents ir diasporas loceklis, - līdz 4 mēnešiem. 

Ja pretendents atbildi noteiktajā termiņā nesniedz, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 

pieņem lēmumu atbilstoši tā rīcībā esošajai informācijai. 

 

ADAPTĀCIJAS PERIODS UN KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE  

Ja Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs ir pieņēmis lēmumu par adaptācijas perioda vai 

kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu: 

 tas nosaka pretendenta adaptācijas perioda ilgumu un apstiprina speciālistu, kura uzraudzībā 

pretendents iziet adaptācijas periodu 

 tas nosaka kritērijus un kārtību, kādā adaptācijas perioda nobeigumā tiek dots pretendenta 

darba vērtējums.  

Lai veiktu pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, Latvijas Jūrniecības savienības 

Sertificēšanas centrs  nosaka detalizētu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtību, izveido to mācību 

priekšmetu vai kursu sarakstu, par kuru apguvi salīdzinājumā ar Latvijas Republikā attiecīgajai 

reglamentētajai profesijai noteikto izglītības apjomu pretendentam nav attiecīga izglītību apliecinoša 

dokumenta un kuru apguve ir būtiska, lai persona varētu darboties attiecīgajā profesijā. Minētie 

priekšmeti un kursi var ietvert gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas, kas 

nepieciešamas attiecīgajā profesijā, kā arī profesionālo normu zināšanas attiecīgajā jomā. 

 

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude notiek ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no šādas pārbaudes 

noteikšanas dienas. Ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms kvalifikācijas atbilstības pārbaudes pretendentu 

iepazīstina ar tās saturu un kārtību. 

 

Pretendenta adaptācijas periodā Latvijas Republikā uz viņu attiecina Latvijas Republikas normatīvos 

aktus, kas regulē darba tiesiskās attiecības.  
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Ja pretendents ir izpildījis lēmumā par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 

noteikšanu norādītās prasības, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no 

dienas, kad iesniegti visi profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamie dokumenti, novērtē 

minēto prasību izpildi un pieņem lēmumu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. 

Publicēts tīmekļa vietnē:  

https://viss.gov.lv/lv/PPK/Pakalpojumu_saraksts/Pakalpojumu_uzturesana?ServiceId=12129 

 
 

 

 

 

ATĻAUJAS IZSNIEGŠANA PERSONĀM ĪSLAICĪGU PROFESIONĀLO 

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI OSTU UN JŪRAS HIDROTEHNISKO BŪVJU 

PROJEKTĒŠANĀ, BŪVDARBU VADĪŠANĀ UN BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBĀ  

DOKUMENTU IESNIEGŠANA ĪSLAICĪGU PROFESIONĀLO PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANAI 

Persona, kuras likumīgā statusa valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, uzskatāma par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēju 

Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, ja tās profesionālā darbība attiecīgajā profesijā Latvijas 

Republikā ir ierobežota ilguma ziņā vai tai ir gadījuma raksturs. 

 

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam, pirms pakalpojumu sniegšanas Latvijas Republikā, ir 

nepieciešams saņemt Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centra atļauju īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanai.  

 

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam nav nepieciešama izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšana, bet, pirmo reizi uzsākot īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā, pretendents par to paziņo Latvijas 

Jūrniecības savienības Sertificēšanas centram, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski 

(atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus 

dokumentus: 

 deklarāciju, kas aizpildīta valsts valodā (Ministru kabineta 21.01.2021. noteikumu Nr.47 

2.pielikums) 

 personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

 pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju un šā dokumenta tulkojumu valsts 

valodā; 

 dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), un šo dokumentu tulkojumu 

valsts valodā; 

 likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina 

pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās 

profesijas profesionālajām darbībām, un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā 

 likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai 

nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti 

īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā 

 ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav 

reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz 1 

gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī 

vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 

dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā. 
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Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdoti dokumenti, kas apliecina, ka personai nav liegtas 

vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību, ir derīgi iesniegšanai Latvijas Jūrniecības 

savienības Sertificēšanas centrā 3 mēnešus no to izdošanas dienas. 

 

 

ĪSLAICĪGU PROFESIONĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PROFESIONĀLĀS 

KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE 

 

Latvijas Jūrniecības Sertificēšanas centrs pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos 

dokumentus.  

Pirms tas izdod atļauju sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus, tam ir tiesības pārbaudīt īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniedzēja profesionālo kvalifikāciju.  

 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 2 nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto 

dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi, ja, salīdzinot ar 

attiecīgajai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām prasībām, pretendenta 

iesniegtajos kvalifikācijas dokumentos konstatētas šādas atšķirības attiecībā uz pretendenta iegūtās 

izglītības ilgumu, saturu un profesionālās pieredzes apjomu: 

 pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina, ka ir apgūti mācību priekšmeti (studiju 

kursi), kuri saskaņā ar attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas iegūšanai; 

 pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina, ka ir apgūta nereglamentēta izglītības 

programma, attiecīgā profesija pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, un 

pretendents pēdējos 10 gados nav guvis vismaz vienu gadu ilgu profesionālo pieredzi šajā 

profesijā. 

 

Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs norāda šādu 

informāciju: 

 kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un apjoms; 

 iestādi Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi; 

 kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība; 

 kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji; 

 kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks; 

 maksa par kvalifikācijas pārbaudi.  

 

ATĻAUJAS ĪSLAICĪGU PROFESIONĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

ATJAUNOŠANA 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo 

dokumentu nosūta pretendentam 5 darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes.  

 

Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, Latvijas Jūrniecības savienības 

Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas 

izsniedz atļauju.  

 

Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, Latvijas Jūrniecības savienības 

Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem 

lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. 
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Ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis deklarācijai visus nepieciešamos 

dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no viņa likumīgā statusa valsts, Latvijas Jūrniecības 

savienības Sertificēšanas centrs lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks 

par 4 mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas. 

 

Ja Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu 

izsniegt atļauju nepaziņo 1 mēneša laikā vai nepaziņo par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu 

uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem no deklarācijas saņemšanas dienas, vai nepaziņo lēmumu pēc 

pagarinātā termiņa beigām, pretendents drīkst uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu. 

 

DEKLARĀCIJAS PAR ĪSLAICĪGU PROFESIONĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU 

ATJAUNOŠANA 

 

Deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu atjauno ne retāk kā 1 reizi gadā, ja 

īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs paredz minētajā laikposmā vairākkārt sniegt īslaicīgus 

profesionālos pakalpojumus.  

 

Deklarācija nekavējoties jāatjauno, ja tajā sniegtā informācija ir būtiski mainījusies vai radušās 

izmaiņas deklarācijai pievienotajos dokumentos. 

 

Atkārtotai deklarācijai pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai 

deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš. 

 

Ja īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis 

iepriekšējā gadā, Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs 1 mēneša laikā no deklarācijas 

saņemšanas dienas izvērtē, vai viņa profesionālā darbība atbilst īslaicīgu pakalpojumu raksturam 

attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas ilgumu, biežumu, regularitāti un nepārtrauktību. 

 

 Publicēts tīmekļa vietnē: 

https://viss.gov.lv/lv/PPK/Pakalpojumu_saraksts/Pakalpojumu_uzturesana?ServiceId=12130) 
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