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LJS SC vadības pārskata ziņojums 2021. gada pārskatam 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertifikācijas centrs (LJS SC) ir atsevišķa, neatkarīga 

struktūrvienība, kas iekļauta Latvijas Jūrniecības savienības sastāvā. Sertifikācijas centrs ievēro 

neietekmējamības un konfidencialitātes prasības, par ko viss personāls ir iepazīstināts un parakstījies. 

LJS SC savā darbībā ievēro LR likumdošanas un normatīvo aktu prasības. Sertifikācijas pakalpojumi ir 

pieejami visiem pretendentiem un kandidātiem, kuri atbilst LR likumdošanas un normatīvo aktu 

prasībām un sertifikācijas shēmai, neatkarīgi no piederības biedrībām, asociācijām un grupām.  

LJS SC izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina 

objektivitāti visās sertificēšanas jomās un darbībās.  

Latvijas Jūrniecības Savienības  Sertifikācijas centrs veic personu sertificēšanu un patstāvīgās 

prakses uzraudzību atbilstoši darbības sfērai „Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvniecība”, atbilstoši 

Valsts pārvaldes uzdevumam 19.02.2019.g. noslēgtajam Deleģēšanas līgumam ar Ekonomikas 

ministriju, nr. 5.2-17.2/2019/7 „Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses 

uzraudzību”,  standarta LVS EN/ISO 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana”. Vispārīgās prasības personu 

sertificēšanas institūcijām” prasībām un  saskaņā ar 2018. gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” – 

reglamentētā sfērā ostu un Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un 

projektēšanas specialitātēs, ka arī  nereglamentētā sfērā jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas, būvju un 

to daļu tehniskās apsekošanas, pārbaudes un diagnosticēšanas būvspeciālistu sertificēšanā. 

Latvijas Jūrniecības savienības Sertifikācijas centrs informēja Ekonomikas ministriju par valsts 

pārvaldes uzdevuma izpildi 2021.gadā saskaņā ar Deleģēšanas līguma p. 3.6.  

Saskaņā ar Deleģēšanas līguma 3.8. punktu, Latvijas Jūrniecības savienības Sertifikācijas centrs 

iesniedz Ekonomikas ministrijā Gada pārskatu par periodu no 01.01.2021.g. – 31.12.2021.g. un zvērināta 

revidenta auditētu darbības pārskatu. 

Saskaņā ar Deleģēšanas līguma  2.2.1.p.  Latvijas Jūrniecības savienības Sertifikācijas centrs ir 

iesniedzis Ekonomikas ministrijā Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polisi nr. 711509186 

ar segumu 10 000 EUR.  
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Ziņas par būvspeciālistiem  

Uz 31.12.2021. sekojošās darbības jomās ir sertificēti 126 būvspeciālisti.  

Reglamentētā sfēra:  

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana – 98; 

Ostu un jūras  hidrotehnisko būvju būvuzraudzība – 74; 

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana – 20; 

Nereglamentētā sfēra:  

Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu tehniskā apsekošana – 15; 

Jūras hidrotehnisko būvju nojaukšana – 2; 

Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu pārbaude un diagnosticēšana – 2. 

Pārskata periodā laikā no 01.01.2021. – 31.12.2021. ir notikušas piecas Pretendentu novērtēšanas 

eksāmenu komisijas sēdes. Saņemti un izskatīti piecu pretendentu pieteikumi sertifikāta iegūšanai 

reglamentētajā sfērā – būvdarbu vadīšana, būvdarbu būvuzraudzība un projektēšana. Pieņemti pieci 

lēmumi sertifikāta piešķiršanai sekojošās darbības sfērās: „Būvdarbu vadīšana” – 1, „Būvdarbu 

būvuzraudzība”- 2, „Projektēšana” – 2. 

Pārskata periodā laikā no 01.01. 2021.–31.12.2021. notikušas Būvspeciālistu patstavīgās prakses 

pārbaudes sekojošās darbības jomās: 

Reglamentētā sfēra:  

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana – 22 ; 

Ostu un jūras  hidrotehnisko būvju būvuzraudzība –16 ; 

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana – 7. 

Nereglamentētā sfēra:  

Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu tehniskā apsekošana – 9; 

Jūras hidrotehnisko būvju un to daļu pārbaude un diagnosticēšana – 1; 

Jūras hidrotehnisko būvju nojaukšana – 1. 

Pārskata periodā laikā no 01.01. 2021. – 31.12.2021. veiktās 20% pārbaudes: 

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana – 19; 

Ostu un jūras  hidrotehnisko būvju būvuzraudzība –13 ; 

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana – 6. 

Pārskata periodā laikā no 01.01. 2021. – 31.12.2021. veiktās 1% pārbaudes: 

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana – 3; 

Ostu un jūras  hidrotehnisko būvju būvuzraudzība – 3 ; 

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana – 1. 

Anulēti sertifikāti/darbības sfēras – 3 būvspeciālistiem; 



Latvijas Jūrniecības savienības (LJS) 

SERTIFIKĀCIJAS CENTRA REGLAMENTĒTĀS SFĒRAS 

2021.gada darbības finanšu pārskats 
 

5 
 

Pārskata periodā laikā no 01.01. 2021. – 31.12.2021. LJS SC sastāvā darbojas šādi eksperti:  

Projektēšana – 6, 

Būvdarbu vadīšana – 5, 

Būvdarbu būvuzraudzība 8. 

Sūdzības/apelācijas nav saņemtas.  

Informācija reglamentētā sfērā tiek ievadīta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).   

Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” 2021.gada 6. un 7.decembrī veica LJS 

SC atkārtotās akreditācijas procedūru. Pēc novērtēšanas saņemts LATAK lēmums piešķirt LJS SC 

akreditāciju sfērās līdz 2027.gada 01.februārim: 

- Reglamentētā joma – Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un 

būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstavīgās prakses uzraudzība; 

- Nereglamentētā joma – Jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas, būvju un to daļu tehniskās 

apsekošanas, pārbaudes un diagnosticēsanas būvspeciālistu sertificēšana. 

 

 

 

 

 

 

 

LJS SC vadītāja      Skaidra Kalniņa – Rutuļa 

 

 

03.03.2022. 
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ZIŅAS PAR BIEDRĪBU 

Nosaukums: Latvijas Jūrniecības savienība (LJS) 

Juridiskais statuss: Biedrība 

Adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015 

Reģistrācijas numurs: 4000802283 

Reģistrācijas datums un vieta: Rīga, 2012.gada 28.maijs 

Valdes priekšsēdētājs: Antons Vjaters 

Valdes locekļi: Lienīte Ragže 

 Roberts Gailītis 

 Jānis Krastiņš 

 Gunārs Šteinerts 

 Māris Ķempe 

 Kristaps Lūkins 

Sertifikācijas centra adrese: Ģertrūdes 33/35, Rīga, LV-1011 

Sertifikācijas centra reģistrācijas  

datums un vieta: 

 

2011.gada 19.janvāris, Rīga 

Sertifikācijas centra vadītāja: Skaidra Kalniņa Rutuļa 

Sertifikācijas centra komisijas locekļi:  

Romāns Arhipenko 

 Oskars Veidemanis 

 Staņislavs Mikulins 

 Jānis Rāzna 

Galvenais grāmatvedis: Renarta Rauzenberga 

Pārskata periods: 01.01.2021. - 31.12.2021. 

Iepriekšējais pārskata periods: 01.01.2020. - 31.12.2020. 

Revidents un adrese: SIA “AKA Revīzija” 

 LZRA Licence Nr. 180 

 Zvērināts revidents Anita Kaņepa 

 LZRA Sertifikāts Nr. 34 

 



Latvijas Jūrniecības savienības (LJS) 

SERTIFIKĀCIJAS CENTRA REGLAMENTĒTĀS SFĒRAS 

2021.gada darbības finanšu pārskats 

 

7 
 

IEŅĒMUMU - IZDEVUMU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES 

Darbības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 

2019.gada 19.februāra deleģēšanas līgumu Nr. 5.2-17.2/2019/7 "Par būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību", LR Ekonomikas ministrija ir deleģējusi biedrību 

"Latvijas Jūrniecības savienība" (LJS) veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās 

prakses uzraudzību ostas un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas, ostu un jūras hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadīšanas, ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzības jomās atbilstoši 

20.03.2018.g. Ministru kabineta noteikumu Nr.169 "Par būvspeciālistu kompetences un patstāvīgās 

prakses uzraudzību" un 15.03.2019.g. Ministru kabineta noteikumu Nr.100 "Būvspeciālistu uzraudzības 

un kompetences novērtēšanas cenrādis" prasībām. 

Atbilstoši delegēšanas līguma Nr.5.2-17.2/2019/7 prasībām noslēgts līgums ar nacionālo 

standartizācijas institūciju SIA "Latvijas standarts" par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu 

būvspeciālistiem, sadarbības līgums par BIS lietošanu, kā arī deleģēšanas līguma prasību izpildei 

noslēgts līgums ar AAS BALTA un izveidota pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantija 10 000 euro 

apmērā. 

Uzskaite tiek kārtota Latvijas nacionālajā valūtā euro - (EUR) 

Saimnieciskie darījumi darbības pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, 

nevis tikai to juridisko formu. Izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā. Deleģēšanas līguma 

ieņēmumu - izdevumu pārskats par periodu no 01.01.2021. - 31.12.2021. sagatavots, pamatojoties uz 

biedrības Latvijas Jūrniecības savienības 2021.gada pārskatu un ir šī gada pārskata ieņēmumu un 

izdevumu sastāvdaļa. Tas sagatavots, pamatojoties uz biedrības grāmatvedības datiem, saskaņā ar 

biedrības grāmatvedības politiku un uzskaites metodēm. Posteņos uzrādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem 

grāmatvedības reģistros un ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentiem. 

Latvijas Jūniecības savienība sastāv no šādām struktūrvienībām: 

 LJS, kuras pamata ieņēmumus veido biedru naudas; 

 LJS sertifikācijas centrs. 

Grāmatvedība tiek kārtota grāmatvedības kontos, piemērojot apstiprināto Biedrības kontu plānu un 

nodalot struktūrvienību darbību atsevišķos kontos. Grāmatvedības sintētiskās uzskaites reģistrs ir 

Virsgrāmata. Izdevumu kontos tiek nodalīti atsevišķi LJS un Sertifikācijas centra izdevumi. 

Sertifikācijas centra saņemtie līdzekļi tiek lietoti tikai ar šo sfēru saistīto izdevumu apmaksai. 

Ieņēmumu - izdevumu pārskats 

Sertifikācijas centra netiešo izdevumu sadale, pārskatīšana un apstiprināšana starp reglamentēto un 

nereglamentēto darbības sfēru tiek veikta katru gadu, piemērojot sekojošu formulu1: 

SC R % = SC R ieņēmumi : kopējie SC ieņēmumi* 100% 

                                                           

1 Netiešo izdevumu aprēķina proporcijā netiek iekļauti transfertdarījumi, kas ir saistīti ar LVS lasītavas izmantošanu. 
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2021.gada Sertifikācijas centra netiešo izdevumu proporcijas aprēķins: 

SC R% = 35410/37960*100% = 93% 

Ieņēmumi 

Apkopoti Sertifikācijas centra ieņēmumi par periodu no 01.01.2021. - 31.12.2021. Ieņēmumus 

veido būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa un būvspeciālista kompetences 

atzīšanas maksa. 

Ieņēmumi tiek uzskaitīti šādos grāmatvedības kontos: 

Kods Konta nosaukums 

61101 Ieņēmumi no SC pakalpojumiem - patstāvīgās prakses uzraudzība 

61102 Ieņēmumi no SC pakalpojumiem-patstāvīgā prakses uzraudzība Reglamentētā sfērā 

61103 Ieņēmumi no SC pakalp.-past.prakses uzraudz.Nereglamentētā sfērā 

61104 Ieņēmumi no SC pakalp.kompetenču novērtēšanā 

Izdevumi 

Apkopoti sertifikācijas centra izdevumi par periodu no 01.01.2021. - 31.12.2021. Izdevumi tiek 

uzskaitīti pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot to rašanās periodā, neatkarīgi no naudas līdzekļu 

samaksas. Izdevumus  uzskaita atbilstoši to ekonomiskajai būtībai un pielietotajam Sertifikācijas centra 

grāmatvedības kontu plānam. Biedrības izdevumi, kuri neattiecas uz Sertifikācijas centra darbību, šajā 

pārskatā netiek iekļauti. 

Kods Konta nosaukums % sadalījums 

72201 Darba alga SC 93% 

72202 Darba samaksa ekspertiem 93% 

73101 Sociālais nodoklis SC 93% 

73102 Sociālais nodoklis SC ekspertiem 93% 

75401 Veselības apdrošināšanas maksājumi SC 93% 

77101 Sakaru izdevumi SC 93% 

77201 Biroja izdevumi SC 93% 

77401 Audits gada pārskatam SC 93% 

77510 Bankas pakalpojumi SC 93% 

77601 Transporta izdevumi SC vajadzībām 93% 

77701 Telpu noma SC 93% 

78201 Uzraudzības nodrošināšanas izdevumi SC 93% 

78206 Profesionālās pilnveides semināri 93% 

 

LJS valdes priekšsēdētājs:   Antons Vjaters 

Sertifikācijas centra vadītāja:   Skaidra Kalniņa Rutuļa 

2022.gada 3.martā 

Sagatavoja galvenā grāmatvede:   Renarta Rauzenberga 
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 

par 2021.gadu 

Naudas vienība: euro 

Posteņa nosaukums Piezīme 

Nr. 

2021 2020 

Ieņēmumi 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 1 35 410 27 570 

Ieņēmumi kopā   35 410 27 570 

Izdevumi 

Darba samaksas izdevumi 2 19 658 17 628 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 3 4 599 4 211 

Pārējie izdevumi 4 8 074 6 130 

Izdevumi kopā  32 331 27 969 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  3 079 -399 

 

LJS valdes priekšsēdētājs:   Antons Vjaters 

Sertifikācijas centra vadītāja:   Skaidra Kalniņa Rutuļa  

2022.gada 3.martā 

Sagatavoja galvenā grāmatvede:     Renarta Rauzenberga 
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Skaidrojumi ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

Ieņēmumi 

Posteņa nosaukums konts 2021 2020 

1. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: 

Ieņēmumi no SC pakalpojuma – pastāvīgās prakses uzraudzība 61101 320 405 

Ieņēmumi no SC pakalpojuma - pastāvīgās prakses uzraudzība 
Reglamentētā sfēra 61102 26 790 27 015 

Ieņēmumi no SC pakalpojuma kompetenču novērtēšana 61104 600 150 

Ieņēmumi no SC organizētā semināra 65801 7 700 0 

Ieņēmumi kopā  35 410 27 570 

Izdevumi 

Posteņa nosaukums konts 2021 2020 

2. Darba samaksas izdevumi: 

Ekspertu darba algas (proporcija - 100%) 72202 690 0 

Administrācijas darba algas (proporcija - 93%), t.sk.: 

Sertificēšanas centra vadītāja 

LJS valdes priekšsēdētājs 

Galvenais grāmatvedis 

 

72201 

72203 

72204 

18 968 

17 610 

707 

651 

17 628 

16 343 

819 

466 

Kopā darba samaksas izdevumi  19 658 17 628 

3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI): 

VSAOI ekspertiem (proporcija – 100%) 73102 163 0 

VSAOI administrācijai (proporcija - 93%) 7320 4 436 4 211 

Kopā VSAOI   4 599 4 211 

4. Pārējie izdevumi: 

Veselības apdrošināšana SC (proporcija 93%) 75401 618 577 

Sakaru izdevumi 77101 203 198 

Biroja izdevumi 77201 113 55 
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Jurista pakalpojumi 77301 464 0 

Deleģētā pārskata audita izdevumi 77401 1 500 1 500 

Bankas pakalpojumi 77510 7 6 

Transporta izdevumi SC vajadzībām 77601 358 368 

Telpu noma SC 77701 1 868 1 772 

Uzraudzības nodrošināšanas izdevumi SC 78201 2297 1240 

Profesionālās pilnveides semināri  78206 432 0 

Profesionālās atbildības civiltiesiskā apdrošināšana  214 214 

Beznosacījumu garantijas izsniegšanas pakalpojums  0 200 

Kopā pārējie izdevumi  8 074 6 130 

Izdevumi kopā  32 331 27 969 

5. Cita informācija 
 

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās  3 968 495 

Saistībā ar deleģēto funkciju izpildi, atbilstoši 2019.gada 19.februāra Deleģēšanas līguma Nr.5.2-

17.2/2019/7 “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”, 

Sertifikācijas centram nav citu papildus ieņēmumu un izdevumu, izņemot šajā pārskatā norādītos. 

 

 

 

LJS valdes priekšsēdētājs:   Antons Vjaters 

 

Sertifikācijas centra vadītāja:   Skaidra Kalniņa 

Rutuļa 2022.gada 3.martā 

Sagatavoja galvenā grāmatvede:    Renarta Rauzenberga 
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Latvijas Jūrniecības savienības 2021. gada pārskata pielikums un skaidrojumi 

Grāmatvedības politika un principi 

Biedrības gada pārskats sagatavots saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un MK noteikumiem Nr. 

585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu” un Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. No 01.01.2018. gada biedrība lieto licencētu 

grāmatvedības programmu “Zalktis”. 

Pamatlīdzekļi un nekustamais īpašums 

Biedrības īpašumā un valdījumā nav pamatlīdzekļu un citu īpašumu. 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzskaitīti neto vērtībā. Uz 2021.gada 31.decembri Debitori sastāda 

10007 euro,  t.sk. 10000 euro finanšu nodrošināšana polisei, 7 euro- avansa maksājumi par benzīnu. 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

Kopējie biedrības ieņēmumi 85 266 euro un izdevumi 84 445 euro. 

(sniedz ziņas par kopējiem ieņēmumiem, izdalot arī SC pakalpojumu ieņēmumus, kas saistīti ar EM 

deleģējuma līguma izpildi, pārvaldes uzdevumu nodrošināšanu Būvniecības informācijas sistēmas 

darbībā.) 

Novērtēšanas noteikumi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem vispārīgiem principiem: 

a) Pieņemts, ka biedrība darbosies arī turpmāk; 

b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes kā iepriekšējā gadā; 

c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību. 

Sertifikācijas centra ieņēmumi 

Akreditētā Sertifikācijas centra ieņēmumi, pamatojoties uz EM 19.02.2019.gada deleģēšanas 

līguma Nr. 5.2-17.2/2019/7 "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses 

uzraudzību" nosacījumiem, pārskata gadā sastāda 37 960 euro. Sniegto pakalpojumu cenas noteiktas 

saskaņā ar 05.03.2019.gada MK noteikumi Nr.100  "Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences 

novērtēšanas cenrādis" .Pārskata periodā izdevumi sastāda 34 573 euro. 

 

 

LJS valdes priekšsēdētājs       Antons Vjaters 


