
Saskaņā ar Ministru kabineta 

 noteikumiem Nr.610;  

pieņemti 07.10.2014.  

Atcerieties! 1) Darbu sarakstā jāatspoguļo informācija par pēdējiem 5 gadiem. 

     2) Šī veidlapa aizpildāma un pievienojama iesniegtajiem dokumentiem tad, ja būvspeciālists pārreģistrē sertifikātu reglamentētajā sfērā 

(elektroietaišu izbūves darbu vadīšana, būvuzraudzība un projektēšana ). 

 

Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats (Uzraudzības laikā) 
 

____________________________________Jānis Bērziņš (70-0000)_____________________________________________ 
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 
 

____________________________________2011.-2015. gads____________________________________________ 
 

(laikposms (pārskata gads)) 
 

I. Projektēto/ būvēto objektu saraksts 

 

Nr. 

p. 

k. 

Darba devējs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs) 
(Uzņēmums, kurā 

strādā) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas numurs) 
(Uzņēmums, kas pasūtījis 

konkrētā objekta izbūvi) 

Darba/projekta 

nosaukums 

 

Objekta 

adrese, 

kadastra 

apzīmējums 

 

Darbu izpildes 

laiks 
(konkrēts datums, no kura 

darbs sākts, un konkrēts 

datums, kad darbs 

beidzies) 

Darbības 

sfēra 
(Norādīt darbības 

sfēru un 

apakšsfēru ar 

konkrētu 

spriegumu- 

sarakstā norāda 

tikai to sfēru, 

kuras darbi ir 

veikti šajā 

konkrētajā 

objektā ) 

Līdzdalības 

pakāpe  

(amats, darba 

uzdevums) 
(Norādīt amatu un  

galveno darba 

uzdevumu) 

Persona, kura 

ir tiesīga 

pārstāvēt 

darba devēju 

(vārds, 

uzvārds, 

tālrunis, e-

pasta adrese)  
(Šeit jānorāda 

Jūsu tiešais darba 

vadītājs) 

1 

SIA”Uzņēmums” 

Reģ.Nr.xxxxxxxxx 

SIA“Pasūtītājs” 

Reģ.Nr.xxxxxxxxxxx 

“10/0,4 kV 

elektrotīkla 

izbūve 

Pļaviņās” 

 

Celmu iela 

25, Pļaviņas 

02.03.2016.-

25.04.2016. 

1) Kabeļlīnijas 

līdz 1 kV 

2) Gaisvadu 

līnijas līdz 

35kV  

Darbu vadītājs, 

izbūves darbu 

vadīšana 

vai 

Elektromontieris, 

elektroietaišu 

izbūves darbi 

vai 

Projektētājs, 

projekta izstrāde 

vai 

Būvuzraugs, 

izbūves darbu 

būvuzraudzība 

Juris Krūmiņš 

70-0000 

 



 

 

 

II. Profesionālā pilnveide 
 

Nr.

p.k. 

Profesionālās pilnveides mācību programmas vai 

pasākuma nosaukums 

Datums, periods 
(Konkrēts datums, 

mēnesi, gads; ja 

periods, tad no-

līdz) 

Organizētājs, dokumenta izdevējs 
Stundu 

skaits 

1 

Pārskata lekcijas elektrotīklu izbūves darbu 

vadītājiem, būvuzraugiem un projektētājiem 

24.02.2016. 

(piemērs) 

24.02.2016.-

25.02.2016. 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku 

asociācija. 

8 stundas 

     

     

     
 

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (praktiskā darba pieredzi vai patstāvīgo praksi, profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu kopijas 

 un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti) 

 

 

 
Apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana var būt par pamatu sertifikāta anulēšanai.  

 

 Sniegtās informācijas publiskošanai piekrītu    jā/   nē 

 

                   Apliecinu, ka ieraksti ir pareizi          _________________________________________________________________ 

                                                                                                                        (vārds, uzvārds, paraksts*, datums)  

 
               Piezīme: *Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 

 


