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I. Vispārējie nosacījumi 

1. Nolikumā noteikta kārtība, kādā Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas 

centrs (turpmāk LDzB SC) veic pretendenta uz īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu 

reglamentētajā profesijā kvalifikācijas pārbaudi un atzīšanu atbilstoši 21.01.2021. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk MK 

noteikumi Nr.47) prasībām. 

2. LDzB SC veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi sekojošām specialitātēm un 

darbības sfērām: 

2.1. projektēšana - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana, dzelzceļa 

sliežu ceļu projektēšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana, 

dzelzceļa kontakttīklu projektēšana; 

2.2. būvdarbu vadīšana - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana, 

dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana, dzelzceļa signalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšana, dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana; 

2.3. būvuzraudzība - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība, 

dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība, dzelzceļa signalizācijas sistēmu 

būvuzraudzība, dzelzceļa kontakttīklu būvuzraudzība. 

II. Deklarācijā par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu ietvertais saturs, tās 

iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

3. Paredzot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pirmo reizi, pretendents par to paziņo 

LDzB SC, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu (Dzirnavu ielā 147/3, Rīga, LV- 

1050, Latvija) vai elektroniski sertificesana@ldzb.lv, vai ldzb@ldzb.lv ja 

elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti, šādus dokumentus, atbilstoši MK 

noteikumu Nr.47 prasībām: 

3.1.LDzB SC iesnieguma veidlapu (Iesniegums īslaicīgiem pakalpojumiem); 

3.2. MK noteikumu Nr.47 2.pielikumā minēto Deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu 

sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā (Deklarācija par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu); 

3.3. personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

3.4. pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot 

dokumenta tulkojumu valsts valodā (ja pretendenta valsts piederība nav norādīta šī 

nolikuma 3.3. apakšpunktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā); 

3.5. 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; 

3.6. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus) 

vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai 

kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā 

profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, pievienojot 
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dokumentu tulkojumu valsts valodā (derīgi iesniegšanai LDzB SC trīs mēnešus no to 

izdošanas dienas); 

3.7. 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, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā 

(derīgs iesniegšanai LDzB SC trīs mēnešus no tā izdošanas dienas); 

3.8. ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa 

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 likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, 

pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā; 

3.9. pretendenta likumīgā statusa 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; 

4. LDzB SC pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja 

deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, LDzB 

SC par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta atbilstoši šo 

nolikuma 3. punktā minētajām prasībām vai nav iesniegti visi šo nolikuma 3. punktā 

minētie dokumenti, LDzB SC lūdz pretendentu novērst konstatētos trūkumus. 

Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu deklarāciju un tai pievienoto 

dokumentu kopu, LDzB SC veic atkārtotu pārbaudi: 

4.1. Ja nepieciešams, LDzB SC vēršas pie attiecīgajām ārvalstu kompetentajām 

iestādēm, tai skaitā ar informācijas sistēmas starpniecību (IMI), 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; 

4.2. LDzB SC var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem pēc deklarācijas 

saņemšanas, ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis 

deklarācijai visus nepieciešamos dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no 

pretendenta likumīgā statusa valsts. 

III. Lēmuma pieņemšana par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu un kvalifikācijas 

pārbaudes veikšanas kārtība 

5. LDzB SC pieņem lēmumu neveikt kvalifikācijas pārbaudi un izsniegt atļauju, ja 

pretendenta profesionālā kvalifikācija un izglītība atbilst attiecīgajai reglamentētajai 

profesijai Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām: 

5.1. LDzB SC pretendentam piedāvā noklausīties ievadlekciju par LR likumdošanu 

būvniecības jomā par atsevišķu samaksu; 
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5.2. Ja pretendents vēlas noklausīties ievadlekciju par LR likumdošanu būvniecības 

jomā viņam saprotamā valodā, tad tulkošanas pakalpojumi ir atsevišķas vienošanās 

pamats. 

6. LDzB SC pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam un paziņo par 

to rakstveidā divu nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu 

saņemšanas dienas, ja: 

6.1. pretendenta iegūtās izglītības līmenis ir vismaz par vienu likuma "Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 44. panta otrajā 

daļā noteikto līmeni zemāks 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 

vai atbilstoša ilguma nepilna laika izglītības programmas apguvi 

augstākās izglītības pakāpē, kuras apjomu var izteikt ar noteiktu 

kredītpunktu skaitu, un, ja nepieciešams, ir papildināti ar 

profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem; 

2.līmenis* dokumenti, kas apliecina vismaz trīs līdz četrus gadus ilgas pilna 

laika vai atbilstoša ilguma nepilna laika izglītības programmas 

apguvi augstākās izglītības pakāpē, kuras apjomu var izteikt ar 

noteiktu kredītpunktu skaitu, un, ja nepieciešams, ir papildināti 

ar profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem 

*1.līmenis atbilst A2 otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai 

arhitektūras, būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju 

programmā, 2.līmenis atbilst A1 pirmā līmeņa profesionālajai 

augstākajai izglītībai būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju 

programmā. 

6.2. pretendenta kvalifikācijas dokumenti neapliecina būtisku mācību priekšmetu 

(studiju kursu) apguvi, kuri ir obligāti attiecīgās profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanai Latvijas Republikā; 

6.3. 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 likumīgā statusa valstī, un šo darbību veikšanai atbilst noteikts teorētiskās un 

profesionālajā praksē apgūstamās izglītības apjoms; 

6.4. pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina nereglamentētas izglītības 

programmas apguvi, attiecīgā profesija pretendenta likumīgā statusa valstī nav 

reglamentēta, un pretendentam pēdējos 10 gados nav vismaz vienu gadu ilga 

profesionālā pieredze šajā profesijā. 



7. LDzB SC pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi, ja šo noteikumu 6.2. un 

6.3. apakšpunktā minētās trūkstošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 

nekompensē pretendenta likumīgā statusa valsts kompetento iestāžu apliecinātas 

profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides 

izglītība. 

8. Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi LDzB SC norāda šādu informāciju: 

8.1. kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un 

apjoms, kuru apguvi neapliecina pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie 

dokumenti; 

8.2. kvalifikācijas pārbaudes norises kārtība; 

8.3. kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji; 

8.4. kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks. 

9. Kvalifikācijas pārbaudi LDzB SC veic atbilstoši kvalifikācijas pārbaudei, kāda 

noteikta pastāvīgai profesionālai darbībai. (skat. Būvspeciālistu sertificēšanas process) 

Kvalifikācijas pārbaudē nosaka to pretendenta zināšanu, prasmju un kompetenču 

atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos reglamentētajai profesijai noteiktām 

prasībām, kuru apguvi neapliecina pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie 

dokumenti. Ja pretendenta kvalifikācijas pārbaudes rezultāta vērtējums ir pozitīvs, 

LDzB SC pieņem lēmumu izsniegt atļauju (sertifikātu). Sertifikāts ir derīgs vienu 

gadu. Ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir negatīvs, LDzB SC pieņem 

lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. 

10. LDzB SC kvalifikācijas pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu (sertifikātu) 

vai lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu vai neveikt kvalifikācijas pārbaudi, 

nosūta pretendentam mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu 

saņemšanas dienas. 

 

11. LDzB SC reģistrē iesniegtās deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai 

reglamentētajās profesijās, kā arī izsniegtos sertifikātus īslaicīgu pakalpojumu 

sniegšanai reglamentētajās profesijās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) 

tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv . 
 

12. Saskaņā ar īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas likuma “Par reglamentētajām 

profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu“ 42.panta trešajā daļa noteikto 

“…deklarāciju atjauno ne retāk kā 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”. 

IV. Deklarācijas aktualizēšana un aktualizētās deklarācijas izskatīšanas kārtība 

13. 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 
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pakalpojumu sniegšanu pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas 

salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir 

beidzies derīguma termiņš. 

14. 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, kā arī nodrošina iepriekšējā perioda prakses ievadīšanu BIS sistēmā. Ja 

īslaicīgā pakalpojuma sniedzējs to nespēj vai nevar pats veikt, tad tas ir papildus 

maksas pakalpojums. Kopā ar aktualizēto deklarāciju, iepriekšējā perioda prakses 

ievadi www.bis.gov.lv būvspeciālists iesniedz atsauksmi no pasūtītāja par veiktā 

darba kvalitāti. 

15. Ja pretendents deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus ir sniedzis 

iepriekšējā gadā, LDzB SC viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas dienas 

izvērtē sniegto pakalpojumu atbilstību īslaicīgai vai gadījuma rakstura profesionālajai 

darbībai. Ja LDzB 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 likumīgā statusa 

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 

16. LDzB SC savā tīmekļvietnē http://www.ldzb.lv/lv/sert_isl.htm publicē informāciju 

par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas kārtību attiecīgajā reglamentētajā profesijā un 

informācijas ievadīšanu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļa vietnē 

www.bis.gov.lv . 

17. LDzB SC reģistrē iesniegtās deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai 

reglamentētajās profesijās, kā arī izsniegtās atļaujas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai 

reglamentētajās profesijās. Datus par iesniegto deklarāciju un izsniegto atļauju skaitu 

kārtējā gadā LDzB SC iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram 

līdz nākamā gada 1. decembrim. 

VI. Pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas un apliecības (sertifikāta) 

izsniegšanas izdevumu apmērs 

18. Samaksas apmērs, ir šāds: 

18.1. Ja pretendents pirmo reizi iesniedz deklarāciju īslaicīgā pakalpojuma sniegšanai 

un pretendenta kvalifikācija un darba pieredze tiek atzīta par atbilstošu, tad šis ir 

bezmaksas pakalpojums. 
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18.2. Ja LDzB SC pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi, atbilstoši šā 

Nolikuma 7.punktam, tad kvalifikācijas pārbaude īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai 

reglamentētajās profesijās – 160.00 euro; 

18.3. Ja pretendents, ievērojot šā Nolikuma 5.1.punktā minēto, vēlas noklausīties 

kursu par LV likumdošanu būvniecībā, pretendents var pieteikties kursam LDzB ITA 

(tel. 67233622 vai 27868171) vai citā atbilstošu pakalpojumu sniedzošā institūcijā. 

LDzB ITA pakalpojuma cena – 150.00 euro. 

18.4. Ja pretendents atkārtoti iesniedz deklarāciju un lūdz pagarināt īslaicīgā 

pakalpojuma sertifikātu, tad, saskaņā ar to, ka būvspeciālists veic savu profesionālo 

darbību Latvijas republikā un tādējādi ievēro šīs valsts likumdošanu būvniecības 

nozarē, viņam jāveic būvspeciālista uzraudzības maksājums 180.00 eiro. 

18.5. Ja pretendents nespēj pats ievadīt informāciju BIS sistēmā par savu praksi, 

saskaņā ar šī Nolikuma 14.punktu, tad šāda pakalpojuma maksa ir – 20.00 euro par 

vienam sertifikātam atbilstošu praksi. 

19. Iesniedzot LDzB 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, jābūt samaksu 

apliecinošiem dokumentiem par katru reglamentēto profesiju. 

20. Pretendentam ir tiesības saņemt atpakaļ to samaksas daļu, kura paredzēta par 

apliecības izsniegšanu, 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. 


