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_____________M. Straume
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2017.g. 22. jūlijā

NOLIKUMS
par ārzemju būvspeciālistu kvalifikācijas atzīšanu īslaicīgai pakalpojumu
sniegšanai reglamentētā profesijā
1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Šis nolikums nosaka nepieciešamos dokumentus, nosacījumus un procedūru ārzemju
būvspeciālistu kvalifikācijas atzīšanai īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai reglamentētā
profesijā darbam Latvijā, atbilstoši prasībām, ko nosaka MK 28.03.2017.g. noteikumi Nr.
168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība LR reglamentētā profesijā”
(turpmāk Noteikumi).
1.2 Iesniedzamiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai ar autentisku tulkojumu
latviešu valodā.
1.3 Pretendentam, lai pierādītu savu profesionālo atbilstību nosacījumiem, ko nosaka
Noteikumos noteiktie kritēriji, jāiesniedz LBS BSSI birojā sekojoši dokumenti:
a) deklarāciju, atbilstoši Noteikumu prasībām;
b) personu apliecinoša dokumenta kopiju ar tulkojumu latviešu valodā;
c) pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot
dokumenta tulkojumu valsts valodā (ja nav jau norādīta valstspiederība);
d) dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību
un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālu ar tulkojumu latviešu valodā);
e) mītnes valsts kompetento institūciju dokumentu oriģinālus vai notariāli
apstiprinātus atvasinājumus ar tulkojumu latviešu valodā, kas apliecina pretendenta
tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā (derīguma termiņš ne ilgāks
kā trīs mēneši);
f) mītnes valsts kompetento institūciju dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā, kas
apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību
profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi (derīguma termiņš ne ilgāks kā trīs
mēneši);
g) mītnes valsts kompetentas iestādes izdotu dokumentu ar tulkojumu latviešu
valodā, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu
reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, ja mītnes valstī šādi
darbi nav reglamentēti;
h) dokumentu ar tulkojum latviešu valodā, kas apliecina profesionālās darbības
apdrošināšanu (derīguma termiņš ne ilgāks kā trīs mēneši).
1.4 Pretendentam pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un pirms sertifikācijas
procesa uzsākšanas jāpārskaita maksājums LBS BSSI uz LBS mājas lapā norādīto bankas
kontu par katru pirmreizēji vēlamo darbības sfēru;
2. Kvalifikācijas atzīšanas kārtība

2.1. Pretendenta atbilstību profesionālai kvalifikācijai nosaka, pārbaudot iesniegto
dokumentu atbilstību Noteikumu nosacījumiem.
2.2 Ja kāds no dokumentiem neatbilst Noteikumu prasībām vai nav iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti, par to pretendents tiek informēts, lai novērstu nepilnības.
2.3 Ja nepieciešams, LBS BSSI vēršas pie attiecīgajām ārvalstu kompetentām iestādēm,
lai pārliecinātos par pretendenta iesniegto dokumentu autentiskumu vai noskaidrotu citus
jautājumus, kas attiecas uz pretendenta atbilstību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai.
2.4 Lēmums par kvalifikācijas pārbaudes neveikšanu tiek pieņemts gadījumos, ja
pretendenta iegūtā profesionālā izglītība un mītnes valsts kompetento institūciju
izsniegtais dokuments apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību profesijā,
kurā viņš vēlas sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijā.
2.5 Lēmums par kvalifikācijas pārbaudes veikšanu tiek pieņemts gadījumos, ja
pretendentam nav atbilstoša profesionālā izglītība vai nav mītnes valsts kompetento
institūciju izsniegts dokuments par tiesībām veikt profesionālo darbību, kas atbilst
pieprasītajam īslaicīgajam pakalpojumam Latvijā vai arī viņa profesionālā kvalifikācija
atšķiras no attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijā izvirzītajām prasībām.
2.6 Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu nedēļu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
2.7 Kvalifikācijas pārbaude tiek veikta atbilstoši LBS BSSI “Nolikumam par
eksaminācijas, testa vai praktiskā uzdevuma izpildes procedūru”, attiecībā tikai uz sadaļu
“Zināšanu pārbaudes veikšanas procedūra” un pārbaudes rezultāts pretendentam tiek
nosūtīts divu darbadienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes.
2.8 Lēmums par kvalifikācijas atzīšanu un atļauju veikt īslaicīgu pakalpojumu
pieprasītajā darbības sfērā, tiek pieņemts, ja pretendenta profesionālā izglītība un
kvalifikācija atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām vai arī ir sekmīgi nokārtota
kvalifikācijas pārbaude.
2.9 Ja Deklarācijas iesniedzējs ir sniedzis īslaicīgus pakalpojumus Latvijā jau iepriekšējā
gadā, viņa pakalpojumi viena mēneša laikā tiek izvērtēti, lai pārliecinātos par to atbilstību
īslaicīgai vai gadījuma rakstura profesionālās darbības kritērijiem un neatbilstības
gadījumā par to informē deklarācijas iesniedzēju iesakot trīs mēnešu laikā no izvērtējuma
saņemšanas dienas uzsākt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu (sertifikāciju)
patstāvīgai profesionālai darbībai reglamentētajā profesijā.
3. LBS BSSI lēmuma apelācija un pārsūdzēšana
3.1. Ja pretendentu neapmierina LBS BSSI galvenā administratora lēmums viņš
pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

