
 

Informācijas publiskošana, kopēšana, izplatīšana un pārveidošana bez LEEA SpecSC 

rakstiskas piekrišanas nav atļauta. 

        Sūdzību un apelāciju izskatīšanas procedūra 

 

SATURS 
1. Mērķis un lietošanas joma 

2. Saistītie dokumenti 

3. Saīsinājumi 

4. Sūdzību un apelāciju izskatīšana  

 

1. Mērķis un lietošanas joma 
Sūdzību un apelāciju izskatīšana 

 

2.Saistītie dokumenti 
LVS EN ISO/IEC 17024  
SpecSC vadības rokasgrāmata. 

 

3.Saīsinājumi 
LEEA - Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 

SpecSC - LEEA Specializētais sertifikācijas centrs 

SIK –LEEA SpecSC Sūdzību izskatīšanas komisija 

 

4.Vispārīgie jautājumi. 
4.1. Sūdzību izskatīšanas komisijas (turpmāk tekstā – SIK) priekšsēdētāju un 

priekšsēdētāja vietnieku nozīme SpecSC vadītāja. 

4.2. SIK savā darbībā ievēro SpecSC prasības, konfidencialitāti attiecībā uz 

sertifikācijas gaitā iegūto informāciju, kā arī informāciju, kas iegūta izskatot apelācijas 

par LEEA SpecSC darbību. 

 

5.SIK pienākumi un tiesības. 
SIK darbībā balstīta uz neatkarīguma un neietekmējamības principiem, nodrošinot 

pakalpojuma augstu kvalitāti un kompetenci. 

5.1 SIK pienākumi un atbildība: 

 5.1.1. Ievērot SpecSC sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtību. 

 5.1.2. Ievērot SpecSC noteikto datu aizsardzības un konfidencialitātes kārtību visā 

sūdzību izskatīšanas procesā. 

5.1.3. Sniegt vērtējumu par sūdzību un apelāciju pamatotību, kā arī priekšlikumus SIK 

darba uzlabošanai. 

5.1.4.Atbildīga par izskatīto sūdzību un apelāciju atbilstību likumdošanas un 

normatīvo aktu prasībām. 

5.1.5. Sniegt vērtējumu par būvspeciālistu profesionālās pilnveides pārbaudi (VR 

           02.03.  5.6.2) 

5.1.6. Sekot interešu konflikta neesamībai izskatot sūdzības un pieaicinot SpecSC 

ekspertus un konsultantus.  

5.2. SIK  tiesības: 

5.2.1. Uzaicināt piedalīties SIK sēdēs SpecSC ekspertus un konsultantus. 

5.2.2. Iesaistīt neatkarīgus ekspertus atzinumu sagatavošanā. 

5.2.3. Sniegt priekšlikumus LEEA SpecSC par sūdzību izskatīšanas kārtību. 

5.2.4. Sniegt priekšlikumus LEEA SpecSC par profesionālās pilnveides apjomu un 

          saturu. 

 

6. Sūdzību un apelāciju izskatīšana 



 

Informācijas publiskošana, kopēšana, izplatīšana un pārveidošana bez LEEA SpecSC 

rakstiskas piekrišanas nav atļauta. 

Sūdzību var iesniegt sertifikāta pretendents, ja nav apmierināts ar ekspertu darbību, ir 

iebildumi pret viņa iesniegto dokumentu izskatīšanas rezultātiem, ir pretenzijas par 

eksaminācijas norisi. Sūdzība jāiesniedz SpecSC vadītājai 10 dienu laikā pēc pārbaudes 

rezultātiem. 

Pretenziju un sūdzību var iesniegt arī darba devējs, kā arī darba pasūtītājs vai citas 

ieinteresētās personas, ja ir neapmierinātas ar pretendenta darba rezultātiem un tie neatbilst 

sertifikācijas noteiktām prasībām. SpecSC vadītājam jāsniedz atbilde 30 dienu laikā pēc 

sūdzības saņemšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to 

tiek paziņots sūdzības vai apelācijas iesniedzējam. 

 

6.1.Sūdzību un apelāciju iesniegšanas kārtība 

Sūdzības jāiesniedz SpecSC vadītājai, kas tās reģistrē sūdzību reģistrā. Sūdzības tiek 

pieņemtas rakstiskā veidā personīgi, pa pastu vai e-pastu, izmantojot drošu elektronisko 

parakstu. Sūdzību iesniedzējam jānorāda personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds 

(juridiskai personai- nosaukums), dzīves vietas vai juridiskā adrese un tā jāapstiprina ar 

iesniedzēja parakstu. Sūdzības tiek iesniegtas SIK, kuras izskata SIK priekšsēdētājs. Ja 

sūdzības izskatīšanai nepieciešamas papildu ziņas, tiek noskaidrotas saziņas iespējas ar 

sūdzību iesniedzēju, tiek sagatavota atbilde un sniegta iesniedzējam noteiktajā termiņā. 

Pēc sūdzības saņemšanas SIK priekšsēdētājs ziņo sūdzības iesniedzējam, vai sūdzība ir 

attiecināma uz sertifikācijas darbībām, par kurām tā ir vai nav atbildīga. Pēc sūdzības SIK 

izskatīšanas LEEA SpecSC vadītāja pieņem lēmumu, vadoties no SIK komisijas atzinuma. 

Pēc sūdzības izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas SpecSC vadītāja nosūta paziņojumu 

sūdzības iesniedzējam par sūdzības izskatīšanas procesa pabeigšanu. 

Sūdzības analīze un rezultāts tiek veikts rakstiskā veidā, sniedzot izsmeļošu atbildi 

sūdzības iesniedzējam. Analīzes rezultātus ar parakstu apstiprina SpecSC vadītāja un SIK 

priekšsēdētājs. Iesniegtās sūdzības, to analīze un atbildes glabājas SpecSC lietā atbilstoši 

nomenklatūrai. 

Visā sūdzības izskatīšanas procesā tiek ievērota konfidencialitāte. 

Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar SpecSC vadītājas lēmumu, viņš 10 dienu laikā pēc 

lēmuma saņemšanas var iesniegt apelāciju SpecSC vadītājai, kuru izskata SIK. 

Apelācijas tiek pieņemtas tikai rakstiski, iesniedzot personīgi, pa pastu vai izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus, atbilstoši noformējot dokumentus. 

 

6.2.Apelāciju izskatīšanas kārtība attiecībā uz būvspeciālista sertifikāciju 

      Reglamentētajā sfērā apelācijas par LEEA SpecSC pieņemto lēmumu attiecībā uz 

sertifikāciju izskata Ekonomikas ministrija. SpecSC lēmumu mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Ekonomikas 

ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, var 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā. 

Savukārt nereglamentētajā sfērā, ja kandidāts nav apmierināts ar SpecSC vadītājas lēmumu, 

viņš 10 dienu laikā var iesniegt apelāciju SIK. SIK apelācijas prasība ir jāizskata 1 mēneša 

laikā un jādod rakstiska atbilde. 

Pēc apelācijas saņemšanas un reģistrēšanas par SpecSC pieņemto lēmumu, LEEA 

SpecSC vadītāja izvērtē iesniegtās apelācijas pamatotību un atbilstību SpecSC kompetencei. 

Apelācijas izskata izveidota apelācijas komisija, kuras locekļi nav saistīti ar LEEA SpecSC 

lēmumu pieņemšanu. Apelācijas komisija pieņem lēmumu bez ieinteresēto pušu klātbūtnes. 

Apelācijas sanāksmes tiek protokolētas, un lēmumi tiek paziņoti 10 dienu laikā. 

Apelācijas ir jāiesniedz iepriekš minētajos termiņos, tās tiek reģistrētas īpašā reģistra 

žurnālā, norādot personas identifikācijas datus, dzīvesvietas vai juridisko adresi, un tā 

jāapstiprina ar iesniedzēja parakstu. Ja šie dati nav norādīti, tiek ziņots pieteicējam un 

apelācija netiek izskatīta. 

 

 

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

