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Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā
1. Deklarācijas adresāts – institūcija, kas izsniedz
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības
attiecīgajā reglamentētajā profesijā

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas
Specializētais sertifikācijas centrs

2. Pretendenta vārds, uzvārds
(ja atbilstoši latviešu valodas normām personas vārda un (vai)
uzvārda ieraksts atšķiras no oriģinālrakstības, norāda vārda un
uzvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā)

3. Dzimšanas gads un datums
4. Pilsonība
5. Adrese, kur sūtāma atbilde
6. Tālruņa numurs
7. E-pasta adrese
8. Profesionālās kvalifikācijas nosaukums
oriģinālvalodā
9. Profesionālās kvalifikācijas nosaukums latviešu
valodā
10. Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai
papildspecialitātes nosaukums1oriģinālvalodā
11. Specialitātes vai apakšspecialitātes, vai
papildspecialitātes nosaukums1 latviešu valodā
12. Valsts, kurā iegūta profesionālā kvalifikācija
13. Mītnes valsts (valsts, kurā ir tiesības veikt
patstāvīgu profesionālo darbību)
14. Profesijas statuss mītnes valstī (reglamentēta vai
nereglamentēta)
15. Ja profesija ir reglamentēta pretendenta mītnes
valstī, mītnes valsts kompetentā institūcija, kas
uzrauga profesionālo darbību reglamentētajā
profesijā
16. Šā pielikuma 15. punktā minētās kompetentās
institūcijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs
17. 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
18. Šā pielikuma 17. punktā minētās profesionālās
asociācijas adrese, e-pasts, tālruņa numurs
19. Informācija par profesionālās darbības
apdrošināšanu (ir vai nav)
20. Ja ir profesionālās darbības apdrošināšana,
apdrošinātāja nosaukums, adrese, e-pasts,
tālruņa numurs
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21. Profesionālās pieredzes ilgums (gados)
21.1 Ja profesija ir nereglamentēta pretendenta
mītnes valstī, profesionālās pieredzes ilgums
pēdējo 10 gadu laikā
21.2 Ja īslaicīgi pakalpojumi tiks sniegti profesijā,
kas atbilst ekonomiskās darbības jomai, kura
noteikta Ministru kabineta 2005. gada 24. maija
noteikumos Nr. 350 "Noteikumi par
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu,
pamatojoties uz profesionālās pieredzes ilgumu
un veidu atsevišķās ekonomiskās darbības
jomās"
21.3 Ja profesija, kurā tiks sniegti pakalpojumi,
pieder pie profesijām, kurās īslaicīgu
profesionālo pakalpojumu sniedzējam tiek
veikta kvalifikācijas pārbaude
22. Paredzētais statuss (darbinieks vai
pašnodarbināta persona)
23. Paredzētās profesionālās darbības ilgums,
biežums un apjoms
24. Ja persona pretendē uz atkārtotu īslaicīgu
pakalpojumu sniegšanu – iepriekšējā gadā
Latvijā veiktās profesionālās darbības ilgums,
biežums un apjoms
25. Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts:

Lapu skaits

25.1. Personu apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti
25.2. Personas valstspiederību apliecinoša dokumenta (kopija) rekvizīti un dokumenta tulkojums
valsts valodā, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta šā pielikuma 25.1. apakšpunktā
minētajā personu apliecinošajā dokumentā
25.3. Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
Dokumenta nosaukums
un numurs

Izdevējiestāde

Iegūtais grāds vai
kvalifikācija

Apgūtās izglītības
programmas ilgums

1)
2)
3)
4)
25.4. Dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā
profesijā, un šo dokumentu tulkojumi valsts valodā
Dokumenta nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

1)
2)
3)
4)
25.5. Dokuments, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo
darbību reglamentētajās profesijās, kurā profesionālā darbība saistīta ar pakalpojuma
saņēmēja veselību un drošību, un dokumenta tulkojums valsts valodā. Dokumenta rekvizīti
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25.6. Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu, tai skaitā
pēdējos 10 gados vismaz vienu gadu ilgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā
profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas
Ekonomikas zonas valstī, un dokumentu tulkojums valsts valodā.2 Dokumentu rekvizīti
25.7. Dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas
nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu
apjomu.3 Dokumenta rekvizīti.
25.8. Dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības apdrošināšanu, piemēram,
apdrošināšanas līgums
Dokumenta
nosaukums un numurs

Izdevējiestāde

Apdrošinātāja kontaktinformācija, kur
var vērsties persona, kura pretendē uz
apdrošināšanas atlīdzību

1)
2)
26. Ar parakstu apliecinu sniegto ziņu pareizību un piekrītu iesniegtās informācijas pārbaudei,
tai skaitā personas datu nosūtīšanai dokumentu izdevējiestādēm4
27. Datums4
Piezīmes.
1

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

"apakšspecialitātē" vai "papildspecialitātē" un atbilstošo specialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukumu.
2

Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība

pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta.
3

Ja profesija, kurā persona pretendē saņemt atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ir viena no Ministru

kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā
reglamentētā profesijā" 1. pielikuma 5.- 31. punktā noteiktajām reglamentētajām profesijām.
4

Deklarācijas 26. un 27. punktu neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko

dokumentu noformēšanu.
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