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APSTIPRINĀTS:  

14.09.2018.  

(Ar grozījumiem 18.02.2021.) 

 

 
 

NOLIKUMS 

Par atļaujas izsniegšanu ārvalstu būvspeciālistiem īslaicīgai 

pakalpojumu sniegšanai reglamentētajā profesijā 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1 Šis nolikums nosaka nepieciešamos dokumentus, nosacījumus un 

procedūru atļaujas izsniegšanai ārvalstu būvspeciālistam īslaicīgai pakalpojumu 

sniegšanai reglamentētajā profesijā darbam Latvijā atbilstoši prasībām, ko nosaka 

Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumi Nr. 47 ”Īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” 

(turpmāk - Noteikumi). 

 

1.2 Pretendentam, lai pierādītu savu profesionālo atbilstību nosacījumiem, ko 

nosaka Noteikumos noteiktie kritēriji, jāiesniedz LBS BSSI birojā sekojoši 

dokumenti: 

 

1.2.1. Deklarāciju (šī nolikuma pielikums (Noteikumu 2.pielikums)), 

atbilstoši Noteikumu prasībām, kas aizpildīta valsts valodā; 

1.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju ar tulkojumu latviešu valodā; 

1.2.3. pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, 

pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā, ja pretendenta 

valstspiederība nav norādīta personu apliecinošajā dokumentā;  

1.2.4. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai 

atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (notariāli 

apliecinātu kopiju ar tulkojumu latviešu valodā); 

1.2.5. likumīgā statusa  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); 

1.2.6. likumīgā statusa 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); 

1.2.7. likumīgā statusa valsts kompetentas iestādes izdotu dokumentu ar 

tulkojumu latviešu valodā, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 

10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību 

attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā 

Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā, ja 
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likumīgā statusa valstī šādi darbi nav reglamentēti. 

 

1.3. Šī nolikuma 1.2. apakšpunktā minētie dokumenti LBS BSSI iesniedzami 

valsts valodā, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja 

elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti).  

 

2 Kvalifikācijas atzīšanas kārtība 

 

2.1 Pretendenta atbilstību profesionālai kvalifikācijai nosaka, pārbaudot 

iesniegto dokumentu atbilstību Noteikumu un šī Nolikuma nosacījumiem. 

 

2.2 Ja kāds no dokumentiem neatbilst Noteikumu un Nolikuma 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 likumīgā statusa valsts kompetento 

institūciju izsniegtie dokumenti apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo 

darbību profesijā, kurā viņš vēlas sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijā. 

 

2.5 Lēmums par kvalifikācijas pārbaudes veikšanu tiek pieņemts gadījumos: 

 

2.5.1. ja Pretendenta iegūtā izglītība atšķiras pēc ilguma vai satura, bet ir 

atbilstošs profesionālās pieredzes apjoms. 

2.5.2. ja trūkstošo mācību priekšmetu (studiju kursu) apguvi nekompensē 

Pretendenta likumīgā statusa valsts tālākizglītība un profesionālās 

pilnveides izglītībā iegūtās zināšanas; 

2.5.3. ja Pretendenta likumīgā statusa valsts kompetento iestāžu 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts/apliecinājums pilnībā neaptver 

attiecīgās jomas prasības atbilstoši LR normatīvajiem aktiem (nav 

piešķirtas tiesības pilnā apjomā strādāt atbilstošajā reglamentētās jomas 

profesijā un līdz ar to profesionālā pieredze pilnvērtīgi neatspoguļo 

noteikto prasību apguvi. 

 

2.6 Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudi pretendentam paziņo rakstveidā divu 

nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, lēmumā norādot 

Noteikumu 17. punktā minēto informāciju. 

 

2.7 Kvalifikācijas pārbaude tiek veikta atbilstoši LBS BSSI nolikumam 

„Nolikums par kandidātu vai būvspeciālistu kompetences pārbaudi”.  

 

2.8 Lēmums par atļauju veikt īslaicīgu pakalpojumu pieprasītajā darbības sfērā 
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tiek sagatavots un nosūtīts piecu darbadienu laikā pēc kvalifikācijas pārbaudes. 

 

2.9 Lēmums par 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. 

 

2.10 Informācija par īslaicīgu pakalpojumu sniedzēju tiek reģistrēta un lēmums 

par kvalifikācijas atzīšanu un atļauju veikt īslaicīgu pakalpojumu pieprasītajā 

darbības sterā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Būvniecības 

informācijas sistēmā būvspeciālistu reģistrā. Lēmums no Būvniecības informācijas 

sistēmas tiek nosūtīts adresātam automātiski uz tā norādīto elektroniskā pasta 

adresi. 

 

2.11 Ja Deklarācijas iesniedzējs ir sniedzis īslaicīgus pakalpojumus Latvijā jau 

iepriekšējā periodā un pēc tā viņš vēlas turpināt pakalpojumus sniegt, viņa 

iepriekšējā pakalpojumu kvalitāte viena mēneša laikā tiek izvērtēta, lai 

pārliecinātos par to atbilstību īslaicīga vai pastāvīga rakstura profesionālās 

darbības kritērijiem un īslaicīgas darbības 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 apstrīdēšana un  pārsūdzēšana 

 

3.1. LBS BSSI galvenā administratora lēmumu mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

3.2. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

