LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJA

Specializētais sertifikācijas centrs
BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI NEREGLAMENTĒTAJĀ
SFĒRĀ

Vispārīgā informācija
1.

Pretendentiem, kuri ir sekmīgi izgājuši sertifikācijas procedūru, 10 darba dienu laikā LEEA SpecSC izsniedz atbilstošus
kvalifikācijas sertifikātus. Ja sertifikātā tā īpašnieks atklājis kļūdas, LEEA SpecSC 3 dienu laikā tās izlabo un atkārtoti
izsniedz sertifikātu.

Sertifikāta izmantošanas nosacījumi
2.

Personai, kura saņēmusi būvprakses sertifikātu, jāievēro šādas prasības:

2.1. ievērot ētiskos principus un sertifikātu lietot tikai atbilstoši tajā norādītajai darbības sfērai. Neatbilstoša sertifikāta

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

lietošana ir tā izmantošana maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādēs par sertificēšanas sistēmu, kas var
diskreditēt LEEA SpecSC.
neizmantot sertifikāciju tādā veidā, ka LEEA SpecSC tiktu diskriminēta un saistībā ar sertifikāciju neizteikt tādus
apgalvojumus, kurus LEEA SpecSC varētu izprast kā maldinošus vai nepamatotus.
informēt LEEA SpecSC par iemesliem, kas var ietekmēt sertificētās personas spējas turpināt sertifikācijas prasību
izpildi.
nodrošināt atbilstību attiecīgās sertifikācijas shēmas prasībām.
pārtraukt izmantot visas tiesības uz sertifikātu, t.sk. paziņojumus un atsauces uz sertifikācijas institūciju vai
sertifikātu un iesniegt LEEA SpecSC visus anulētos sertifikātus.
savā darbībā ievērot ar attiecīgo sfēru saistītos normatīvos aktus un profesionālos standartus.
iesniegt LEEA SpecSC noteiktajos termiņos, bet ne biežāk kā reizi gadā un ne retāk kā reizi 2,5 gados, informāciju
par patstāvīgo praksi un pilnveidi, aizpildot noteiktas formas pārskatu.
sertifikātu nenodot izmantošanai un lietošanai citai personai.

Sertifikāta darbības anulēšanas kārtība
3.

LEEA SpecSC pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja:

3.1. saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta anulēšanu.
3.2. sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par
sertifikāta piešķiršanu.

3.3. beidzies sertifikāta derīguma termiņš.
3.4. sertificētā persona ir pārkāpusi ar sertifikāta darbības sfēru saistītos normatīvos aktus un par šo faktu ir kļuvis
zināms sertificēšanas institūcijai.

3.5. sertificētā persona ir pārkāpusi sertifikāta izmantošanas nosacījumus.
3.6. sertifikāts tiek neatbilstoši lietots.
3.7. sertifikāts tiek viltots.
Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
4. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.
5. Lai pagarinātu būvprakses sertifikāta derīguma termiņu, sertificētā persona LEEA SpecSC iesniedz nepieciešamos
dokumentus sertifikāta pagarināšanai saskaņā ar LEEA SpecSC nolikuma “Par sertifikāta izsniegšanas kārtību”
prasībām.
Aktuālākā informācija par sertificētajiem speciālistiem pieejama LEEA SpecSC tīmekļa vietnē
www.bleea.lv
LEEA SpecSC vadītāja
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Apliecinu, ka lietošanas noteikumus saņēmu un tos ievērošu.
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