
Personas datu pārzinis – Latvijas Elektroenerģetiķu un Energobūvnieku Asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs, reģistrācijas Nr. 40008116388, Šmerļa iela 1 (9.stāvs), Rīga, LV-1006, e-pasts sc@bleea.lv tālruņa 

Nr.67240642 

Personas datu izmantošanas juridiskais pamats – līdz 2018. gada 25.maijam – Fizisko personu datu aizsardzības likums 7.panta 1.punkts; sākot no 2018.gada 25.maija – Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 
6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts. 

Saskaņā LEEA SpecSC  

2020.gada 20.augusta nolikumu  

“Par sertifikātu izsniegšanas kārtību” 

Atcerieties! 1) Darbu sarakstā jāatspoguļo informācija par  vismaz 2 gadiem pēdējo 7 gadu laikā  

     2) Šī veidlapa aizpildāma un pievienojama iesniegtajiem dokumentiem tad, ja būvspeciālists pretendē uz sertifikāta saņemšanu pirmo reizi jebkurā sertifikāta darbības sfērā (gan 

reglamentētajā, gan nereglamentētajā) vai arī pārreģistrējot sertifikātu nereglamentētajā sfērā (elektroietaišu izbūvē, tehnisko parametru mērīšanā un pārbaudē, elektroietaišu 

ekspluatācijā utt). 
Darbu saraksts 

(praktiskā darba pieredze vai patstāvīgā prakse) 

 
__________________________________Jānis Paraudziņš (xxxxxx-xxxxx) ______________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 

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 

Darbu izpildes 

laiks  

(konkrēts 

datums, no kura 

darbs sākts, un 

konkrēts 

datums, kad 

darbs beidzies) 

Darbības 

sfēra 

(Norādīt darbības jomu un 

virzienu ar konkrētu 

spriegumu- sarakstā norāda 

tikai to jomu un virzienus, 

kuras darbi ir veikti šajā 

konkrētajā objektā ) 

Līdzdalības pakāpe 

(darba apraksts, amats, 

darba uzdevums) 

(Norādīt amatu un  

galveno darba 

uzdevumu) 

Par attiecīgo darbu 

izpildi atbildīgais 

būvspeciālists 

(vārds, uzvārds, 

sertifikāta Nr.) 

(Norādīt sertificēto 

būvspeciālistu, kas 

atbildīgs par 

objektu- darba 

vadītāju-persona, 

kas apmācījusi) 

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. 

Elektroietaišu izbūves 

darbu vadīšana  

vai 

Elektroietaišu izbūves 

darbu būvuzraudzība, vai 

Elektroietaišu 

projektēšana: 

1)Kabeļlīnijas līdz 1 kV 

2) Gaisvadu līnijas līdz 

35 kV 

Elektroietaišu izbūves 

darbu vadītājs 

vai  

Elektroietaišu izbūves 

darbu būvuzraugs 

vai  

Elektroietaišu 

projektētājs 

 

Juris Paraudziņš 

4-00000 

vai 

5-00000 

vai 

3-00000 

 
Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts (praktiskā darba pieredzi vai patstāvīgo praksi apliecinošo dokumentu kopijas un citi kompetences pārbaudes iestādes pieprasītie dokumenti) 

 

 

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

 

                     Būvspeciālista sertifikāta pieprasītājs     _________________________________________________________________ 

                                                                                                                         (vārds, uzvārds, paraksts*, datums)  

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


