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1. Īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt iespēju ārvalstu 

speciālistiem iegūt darba tiesības LR reglamentētajā profesijā (līdz 1 gadam), t.i., 

elektroinženiera un elektrotehniķa elektrisko iekārtu speciālista profesijā. 

Nolikumā noteikta kārtība, kādā veic atļaujas piešķiršanu īslaicīgu pakalpojumu veikšanai LR 

reglamentētajā profesijā elektroenerģētikas nozarē. Nolikums izstrādāts, ievērojot MK 

noteikumu Nr.47 (2021.g.27.01.) “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība 

Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” prasības un saskaņā ar  2001.gada 20.jūnija 

likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (turpmāk 

tekstā - likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”), 

2017.gada 19.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas 

institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” un citiem saistošajiem likumdošanas aktiem. 

2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi LEEA Speciālizētais sertificēšanas centrs (turpmāk 

tekstā – LEEA SpecSC) veic enerģētikas nozares reglamentētajās darbības sfērās: 

   2.1 Elektroietaišu līdz 1kV, no 1kV līdz 35kV, no 100kV līdz 400kV projektētājs; 

   2.2.Elektroietaišu līdz 1kV, no kV līdz 35kV, no 100kV līdz 400kV izbūves darbu vadītājs ; 

   2.3.Elektroietaišu līdz 1kV, no 1kV līdz 35kV, no 100kV līdz 400kV izbūves darbu 

būvuzraugs; 

 

I. Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība 

 

3. Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu elektroinženiera un elektrotehniķa 

elektrisko iekārtu speciālista profesijā, pretendents par to paziņo LEEA SpecSC (atzīšanas 

institūcijai, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecības), iesniedzot 

personīgi ( Šmerļa ielā 1- 4 stāvs, Rīga, LV – 1012) vai elektroniski uz e-pastu:  sc@bleea.lv / 

sc@leea.lv (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus dokumentus: 

3.1 deklarāciju (1.pielikums) , kas aizpildīta valsts valodā; 

3.2 personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

3.3 pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju un tās tulkojumu valsts 

valodā; 

3.4 dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību  un 

profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), un šo dokumentu 

tulkojumu valsts valodā; 

3.5 dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot 

dokumentu tulkojumu valsts valodā; 

3.6 elektrodrošības grupas apliecības kopiju, izdotu saskaņā ar LR MK noteikumiem 

Nr.1041. 

3.7 likumīga statusa valsts kompetento institūciju izdotos dokumentus (oriģinālus), 

kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā 

vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālām darbībām, ja pretendents vēlas 

sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā; 

3.8 likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka 

personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību MK 

noteikumu Nr. 47 1. pielikuma 2.punktā minētajā profesijā, kurā tika sniegti 

īslaicīgi pakalpojumi un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;  

3.9 ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav 

reglamentēta, dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā 

vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta 
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likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā. 

3.10 Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta ceturto daļu LEEA SpecSC var 

pieņemt deklarāciju svešvalodā un 3. punktā minētos dokumentus bez tulkojuma 

valsts valodā. (Valsts valodas likums 10.pants. (3) Dokumentus svešvalodā no personām 
pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums 
valsts valodā. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, 
tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.) 

4. MK noteikumu Nr.47 3. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz, ja pretendenta 

valsts piederība nav norādīta šī nolikuma 3.3. apakšpunktā minētajā personu 

apliecinošajā dokumentā. 

5. 3.6. apakšpunktā minētie dokumenti ir derīgi iesniegšanai LEEA SpecSC trīs mēnešus 

no to izdošanas dienas. 

6. LEEA SpecSC pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja 

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

SpecSc par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta 1. Punkta minētajām 

prasībām vai nav iesniegti visi 1.punktā minētie dokumenti, LEEA SpecSC var lūgt 

pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta precizētu vai 

papildinātu deklarāciju un tai pievienoto dokumentu kopu, LEEA SpecSC veic 

atkārtotu pārbaudi.  

7. Ja deklarācija iesniegta, LEEA SpecSc informē pretendentu, ka viņam ir pienākums 

sniegt pakalpojuma saņēmējam likuma  “Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42.panta desmitajā daļā noteikto informāciju. 

8. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs nekavējoties atjauno deklarāciju likuma “Par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42.panta trešajā 

daļā noteiktajos gadījumos. Atkārtotajai deklarācijai pievieno tikai tos dokumentus, 

kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem 

dokumentiem vai kuriem ir beidzies termiņš. 

9. Ja īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs deklarācijā ir norādījis, ka īslaicīgus pakalpojumus  

sniedzis iepriekšējā gadā, LEEA SpecSC viena mēneša laikā no deklarācijas 

saņemšanas dienas izvērtē, vai viņa profesionālā darbība atbilst likuma “par 

reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42. Panta 

pirmajā daļā noteiktajam īslaicīgu pakalpojumu raksturam attiecībā uz pakalpojuma 

sniegšanas ilgumu, biežumu, regularitāti un nepārtrauktību. 

 

II. Lēmuma pieņemšana par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu un kvalifikācijas 

pārbaudes veikšanas kārtība 

 

10. LEEA SpecSC ekspertu komisija pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos 

dokumentus. Ja deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie 

dokumenti, LEEA SpecSC par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta 

atbilstoši šo noteikumu 3.  punktā minētajām prasībām vai nav iesniegti visi šo 

noteikumu 3.  punktā minētie dokumenti, LEEA SpecSC lūdz pretendentu novērst 

konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu deklarāciju un 

tai pievienoto dokumentus, LEEA SpecSC veic atkārtotu pārbaudi. 

11. Ja nepieciešams, LEEA SpecSC vēršas pie attiecīgajām ārvalstu kompetentajām 

iestādēm, tai skaitā, ar informācijas sistēmas starpniecību, lai pārliecinātos par 

pretendenta iesniegto dokumentu autentiskumu, vai noskaidrotu citus jautājumus, kas 
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attiecas uz pretendenta iegūtās izglītības saturu un ilgumu, profesionālās kvalifikācijas 

iegūšanu un tiesībām veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā. 

12. Ja pretendenta izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no attiecīgajai 

reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām, LEEA Spec SC saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu pieņem lēmumu veikt 

kvalifikācijas pārbaudi un, ja kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vērtējums ir pozitīvs, 

izsniegt atļauju. 

13. Ja LEEA SpecSC MK noteikumu Nr.47. 9. punktā minēto lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nepaziņo likuma “ Par reglamentētajām 

profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42. panta septītajā daļā noteiktajā 

termiņā vai Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā nepaziņo par lēmuma 

pieņemšanas termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem 

no deklarācijas saņemšanas dienas, vai nepaziņo lēmumu šajā termiņā, pretendents 

drīkst uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu. 

14.  Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu nedēļu 

laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, ja, salīdzinot ar 

attiecīgajai profesijai Latvijas Republikā reglamentētajai profesijai noteiktajām 

prasībām, pretendenta iesniegtajos kvalifikācijas dokumentos konstatētas šādas 

atšķirības attiecībā uz pretendenta iegūtās izglītības ilgumu, saturu un profesionālās 

pieredzes apjomu. 

14.1 Pretendenta. kvalifikācijas dokumenti neapliecina, ka ir apgūti mācību 

priekšmeti (studiju kursi), kuri saskaņā ar attiecīgajai reglamentētajai profesijai 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir obligāti 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 

14.2 Pretendenta kvalifikācijas dokumenti apliecina, ka ir apgūta nereglamentēta 

izglītības programma, attiecīga profesija pretendenta likumīgā statusa valstī 

nav reglamentēta, un pretendents pēdējos 10 gados nav guvis vismaz vienu 

gadu ilgu profesionālu pieredzi šajā profesijā. 

15. LEEA SpecSc pieņem lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi, ja 12.punktā minēto 

trūkstošo mācību priekšmetu (studiju kursu) apguvi un profesionālo pieredzi 

nekompensē pretendenta likumīgā statusa valsts kompetento iestāžu apliecinātas 

profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, tālākizglītība un profesionālās pilnveides 

izglītība. 

16. Lēmumā par kvalifikācijas pārbaudi norāda šādu informāciju: 

a. Kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un saturs un apjoms; 

b. Institūcija, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi; 

c. Kvalifikācijas pārbaudes kārtība; 

d. Kvalifikācijas vērtēšanas kritēriji; 

e. Kvalifikācijas pārbaudes vieta un laiks; 

f. Maksa par kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus par kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu 

pakalpojumu sniegšanai. 

17. LEEA SpecSc nodrošina kvalifikācijas pārbaudi. Kvalifikācijas pārbaudē nosaka to 

pretendentu zināšanas, prasmju un kompetenču atbilstību attiecīgajos normatīvajos 

aktos reglamentētai profesijai noteiktajām prasībām, kuru apguvi neapliecina 

pretendenta izglītību un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 
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18.   LEEA SpecSC pārbaudes rezultātus apliecinošo dokumentu nosūta pretendentam 

piecu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes. 

 

III. Profesionālās kvalifikācijas pārbaudes īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanai maksas apmērs.  

 

19.  Samaksas apmērs, atbilstoši 2003.gada 10.jūnija MK noteikumiem Nr. 298 “Kārtība, 

kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu”, par maksas pakalpojumu – profesionālās kvalifikācijas atzīšanu – ir 200 

euro par katru reglamentēto profesiju, un tas ietver:  

19.1  informācijas institūcijas izdevumus par personas profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu – 100 euro;  

19.2 .izdevumus par apliecības izsniegšanu – 100 euro, kuri radušies LEEA 

SpecSC.  

20. Iesniedzot LEEA SpecSC 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, nepieciešami samaksu apliecinoši dokumenti par 

katru reglamentēto profesiju.  

21.  Pretendenta iesniegto dokumentu izskatīšanu sāk tikai pēc tam, kad LEEA SpecSC 

saņēmusi samaksu apliecinošus dokumentus.  

22. Pretendentam ir tiesības saņemt atpakaļ to samaksas daļu, kura paredzēta LEEA 

SpecSC, 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. 

 

VI. Deklarācijas aktualizēšana un aktualizētās deklarācijas izskatīšanas kārtība 

 

23. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs aktualizē deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu ne 

retāk kā reizi gadā, ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs paredz minētajā 

laikaposmā vairākkārt sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus. Deklarācija 

nekavējoties jāatjauno, ja tajā sniegtā informācija ir būtiski mainījusies vai radušās 

izmaiņas deklarācijai pievienotajos dokumentos. 

24. Atkārtotai deklarācijai par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pievieno tikai tos 

dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai 

pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš. 

25. Īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs, aktualizējot deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu 

sniegšanu, norāda arī datumu, kad iesniegta iepriekšējā deklarācija vai izsniegta 

atļauja sniegt īslaicīgus pakalpojumus. 

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

iepriekšējā gadā, LEEA SpecSC viena mēneša laikā no deklarācijas saņemšanas 

dienas izvērtē sniegto pakalpojumu atbilstību īslaicīgai vai gadījuma rakstura 

profesionālajai darbībai. Ja LEEA SpecSC secina, ka īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja 

profesionālā darbība Latvijas Republikā iepriekšējā periodā neatbilst normatīvo aktu 

prasībām, 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 
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kvalifikācijas atzīšanas procesu patstāvīgai profesionālajai darbībai reglamentētajā 

profesijā. 

27. LEEA SpecSC savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par īslaicīgu pakalpojumu 

sniegšanas kārtību attiecīgajā reglamentētajā profesijā. 

28. LEEA SpecSC reģistrē iesniegtās deklarācijas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai 

reglamentētajās profesijās, kā arī izsniegtās atļaujas vai būvspeciālista sertifikātus. 

Datus par iesniegto deklarāciju un izsniegto atļauju vai būvspeciālista sertifikātu 

skaitu kārtējā gadā LEEA SpecSC iesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

koordinatoram līdz nākamā gada 1. decembrim. 

 

Sūdzību un apelāciju kārtību skatīt RI 05.06. 

Eksaminācijas kārtību skatīt RI 05.03. 
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1.pielikums 

 
Atbilstoši  

Ministru kabineta 
2021. gada 21. janvāra 

noteikumu Nr. 47, 2. pielikumam 

Deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu 
1. Deklarācijas adresāts – institūcija, kas izsniedz 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības 

attiecīgajā reglamentētajā profesijā 

  

(pilns institūcijas nosaukums datīvā) 

2. Informācija par deklarācijas iesniegšanu pirmo reizi 

vai atkārtoti (atzīmēt atbilstošo) 
 deklarācija tiek iesniegta pirmo reizi 

 deklarācija tiek iesniegta atkārtoti 

3. Pretendenta vārds, uzvārds   

(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas 

vārda un (vai) uzvārda ieraksts atšķiras no 

oriģinālrakstības, norāda vārda un uzvārda 

oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā) 

4. Pilsonība   

5. Adrese, kur sūtāma atbilde (dokumenti nosūtāmi, 

izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja 

pretendentam ir aktivizēts e-adreses konts) 

  

6. Tālruņa numurs   

7. E-pasta adrese   

8. Reglamentētās profesijas1 nosaukums oriģinālvalodā   

9. Reglamentētās profesijas daļas nosaukums 

oriģinālvalodā2 

  

10. Reglamentētās profesijas1 nosaukums latviešu valodā   

11. Reglamentētās profesijas daļas nosaukums latviešu 

valodā2 

  

12. Likumīgā statusa valsts (valsts, kurā pretendentam ir 

tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību) 

  

13. Profesijas statuss likumīgā statusa valstī (atzīmēt 

atbilstošo) 
 reglamentēta 

 nereglamentēta 

14. Ja profesija pretendenta likumīgā statusa valstī ir 

reglamentēta, – likumīgā statusa valsts kompetentā 

institūcija, kas uzrauga profesionālo darbību 

reglamentētajā profesijā 

  

15. Deklarācijas 14. punktā minētās kompetentās 

institūcijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs 

  

16. Profesionālā asociācija, ja pretendents pieder pie 

kādas no organizācijām, kas noteiktas normatīvajos 

aktos par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu 

profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos 

profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus 

atzīst Latvijas Republikā (ja attiecināms) 

  

17. Deklarācijas 16. punktā minētās profesionālās 

asociācijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs 

  

18. Informācija par profesionālās darbības apdrošināšanu: 

18.1. apdrošinātāja nosaukums un kontaktinformācija   

18.2. apdrošināšanas līguma darbības beigu datums   

https://likumi.lv/wwwraksti/2021/017/BILDES/N_47_P2.DOCX
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18.3. apdrošināšanas seguma apmērs   

19. Klīniskā universitātes slimnīca, ja pretendents 

īslaicīgus profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas 

valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās 

universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros (ja 

attiecināms) 

  

20. Informācija par to, ka pretendents īslaicīgus 

profesionālos pakalpojumus sniegs Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts 

veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai 

universitātes veterinārmedicīniskās prakses iestādes 

un Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Veterinārmedicīnas fakultātes vai 

veterinārmedicīniskās prakses iestādes sadarbības 

līguma ietvaros (ja attiecināms) 

  

21. Latviešu valodas zināšanu pašnovērtējums atbilstoši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei 

noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem3: 

21.1. sapratne: 

21.1.1. klausīšanās (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

            

21.1.2. lasīšana (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

            

21.2. runāšana: 

21.2.1. dialogs (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

            

21.2.2. monologs (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

            

21.3. rakstīšana (atzīmēt atbilstošo) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

            

22. Deklarācijai pievienoto dokumentu saraksts: 

22.1. personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti 
Lapu 

skaits 

22.2. personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti un tulkojums valsts valodā, 

ja pretendenta valstspiederība nav norādīta deklarācijas 22.1. apakšpunktā minētajā personu 

apliecinošajā dokumentā 

Lapu 

skaits 

22.3. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti4 

  Dokumenta 

nosaukums un numurs 

Izdevējiestāde Iegūtais grāds vai kvalifikācija Apgūtās izglītības 

programmas ilgums 

Lapu 

skaits 

1)           

..           

22.4. dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā 

likumīgā statusa valstī, un šo dokumentu tulkojums valsts valodā4 

  
Dokumenta nosaukums un numurs Izdevējiestāde 

Lapu 

skaits 

1)       

..       

22.5. dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo 

darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma saņēmēja 

veselību un drošību, un šā dokumenta rekvizīti un tulkojums valsts valodā5 

Lapu 

skaits 

22.6. dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu (tai skaitā Lapu 
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pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā 

profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī), un šo dokumentu rekvizīti un tulkojums 

valsts valodā6 

skaits 

22.7. dokumenti, kas apliecina pretendenta valsts valodas zināšanu prasmi profesionālo pienākumu 

veikšanai atbilstošā līmenī7, un šo dokumentu rekvizīti 

Lapu 

skaits 

22.8. dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas 

nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu 

apjomu8, un šā dokumenta rekvizīti 

Lapu 

skaits 

23. Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei, tai 

skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm9 

  

24. Datums9   

Piezīmes. 

1 Ja reglamentētajai profesijai ir specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes, ieraksta attiecīgi "specialitātē", 

"apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu. 

2 Aizpilda, ja persona pretendē uz atļaujas saņemšanu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai daļā no 

reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām. 

3 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta 2021. gada 

21. janvāra noteikumu Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā" (turpmāk – MK noteikumi) 1. pielikuma 17.–151. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda, ja pretendents ir 

pieaicināts konkrētu pacientu ārstniecībā un ir saņemta iepriekšēja pacientu piekrišana tulka līdzdalībai ārstniecībā vai ja 

pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (deklarācijas 22.8. apakšpunkts). 

4 Nav jāaizpilda MK noteikumu Nr.47,  7. punktā minētajā gadījumā. 

5 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 2., 3., 7.–

14., 17.–151., 155.–157. un 159. punktā minētajās profesijās. Nav jāaizpilda MK noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā. 

6 Aizpilda, ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta. 

7 Aizpilda, ja deklarāciju iesniedz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai MK noteikumu 1. pielikuma 

19.–151. punktā minētajās profesijās un ir aizpildīts deklarācijas 21. punkts. 

https://likumi.lv/ta/id/320470#p7
https://likumi.lv/ta/id/320470#piel1
https://likumi.lv/ta/id/320470#p7
https://likumi.lv/ta/id/320470#piel1
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2.pielikums  

LEEA SpecSC Protokols par deklarāciju īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai reglamentētajā profesijā un iesniegto dokumentu vērtējumu 

(MK not.Nr.47 no_____. “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”) Nr. ______ 

 Datums _________________  

Vārds, Uzvārds, valsts ________________________________________________________________________________________________  

Profesionālās darbības joma ___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr.p. k. Iesniegtie dokumenti izvērtēšanai Dokumenta 

atbilstība 

Ir/Nav 

Piezīmes par 

dokumentu 

Eksperta vērtējums atbilst/ neatbilst 

(noraksti, izraksti vai kopijas), kas apliecina 

pretendenta tiesības veikt profesionālo 

darbību attiecīgajā profesijā 

1. Deklarācija valsts valodā    

2. Personu apliecinošo dokumentu kopija    

3. 

3.1. 

Pretendenta valsts piederību apliecinošo dokumentu kopija  

t.sk. pievienojot dokumentu tulkojumu latviešu valodā. 

   

4. 

 

 

 

 

4.1. 

Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajā profesijā 

atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus) vai 

notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus 

(norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta 

tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā 

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā. 

   

5. 

 

5.1. 

Mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai 

notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus 

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā. 

   

6. 

 

 

 

6.1. 

Mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas 

apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt 

profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgie 

pakalpojumi  

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā. 

 

   

Nr.p. k. Iesniegtie dokumenti izvērtēšanai Dokumenta 

atbilstība 

Piezīmes par 

dokumentu 

Eksperta vērtējums atbilst/ neatbilst 

(noraksti, izraksti vai kopijas), kas apliecina 
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Ir/Nav pretendenta tiesības veikt profesionālo 

darbību attiecīgajā profesijā 

7.  

 

 

 

 

 

 

7.1. 

Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība mītnes valstī nav 

reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu dokumentu 

atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina, ka 

pretendents pēdējos 10 gadus kopumā vismaz vienu gadu ir veicis 

profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā vai citā 

Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

valstī  

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā. 

   

8. Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata 

pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu 

apjomu. 

   

9. 

 

 

9.1. 

Pretendenta mītnes valsts kompetentas iestādes izdotu dokumentu, 

kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu 

reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi  

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu valodā. 

   

10. 

10.1. 

Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu  

t.sk. pievienojot dokumenta tulkojumu latviešu 

   

Eksperta slēdziens un ieteikumi ______________________________________________________________________  

          vārds, uzvārds, paraksts 

____________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________  

Komisija:___________________________________________ 

vārds, uzvārds, paraksts _____________________________________________ 

vārds, uzvārds, paraksts ______________________________________________ 


