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SASKAŅOTS
Labklājības ministre

 I.Purne 
__________________ 

Rīga, 30.01.2009.                       Nr. 2/NOR 
 

Kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos pretendentu 
izvērtēšanas komisijas nolikums 

 
 Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

2008.gada 8.septembra 
noteikumu Nr.723 “ Noteikumi par 

prasībām kompetentām institūcijām un 
kompetentiem speciālistiem darba 

aizsardzības jautājumos un kompetences 
novērtēšanas kārtību” 

61.punktu
 

I.Vispārīgie jautājumi 
 
1. Nolikums nosaka kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos 

pretendentu izvērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, uzdevumus un 
darbību, veicot kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos 
pretendentu (turpmāk – pretendents) izvērtēšanu, tajā skaitā lēmumu par 
kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos (turpmāk – kompetenta 
institūcija) paziņošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” vai minētā paziņojuma 
atteikuma kārtību, kā arī paziņojuma atsaukšanas kārtību. 

 
2. Komisija sastāv no komisijas vadītāja un četriem komisijas locekļiem. 

Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Labklājības ministrijas, Valsts darba 
inspekcijas un Ekonomikas ministrijas.  
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3. Komisijas sekretariāta funkcijas veic Labklājības ministrijas Darba 
departaments.  

 
4. Izdevumus, kas saistīti ar šī normatīvā akta 11. un 19.punktā minētās 

informācijas publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, sedz Labklājības 
ministrija. 

 
5. Komisija savā darbībā ievēro Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra 

noteikumu Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un 
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences 
novērtēšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) prasības.  

 
II. Pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izvērtēšana 

 
6. Veicot pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanu, komisija: 
6.1. nosaka, vai pretendenta iesniegumā ir norādīta visa Noteikumu 

58.punktā minētā informācija; 
6.2. nosaka, vai pretendenta iesniegumam ir pievienoti visi Noteikumu 59. 

un 60.punktā minētie dokumenti; 
6.3. pārbauda, vai pretendenta iesniegtajā kvalitātes sistēmas sertifikātā ir 

iekļauta visa Noteikumu 53.punktā minētā informācija; 
6.4. pārbauda pretendenta iesniegtos kompetentās institūcijas personāla 

zināšanas un kompetenci apliecinošos dokumentus, lai noteiktu personāla 
atbilstību Noteikumu 69., 70., 71., 72., 73 un 74.punkta prasībām; 

6.5. nepieciešamības gadījumā pēc komisijas vadītāja vai vismaz divu 
komisijas locekļu lūguma veic iesniegtās informācijas vai dokumentu pārbaudi, 
lai pārliecinātos par sniegtās informācijas atbilstību patiesībai. 

 
7. Ja, veicot pretendenta sniegtās informācijas un dokumentu izvērtēšanu, 

komisijai rodas jautājumi pretendentam, vai ir nepieciešams skaidrojums vai 
papildus informācija par kādu no šī normatīvā akta 6.punktā minētajiem 
jautājumiem, komisija pieprasa pretendentam tai nepieciešamo informāciju un 
pretendenta izvērtēšanu veic 10 darbdienu laikā pēc komisijas pieprasītā 
skaidrojuma vai papildus informācijas saņemšanas no pretendenta.  

 
 

III. Komisijas tiesības un lēmumu pieņemšana, paziņojuma publicēšana 
un paziņošana pretendentam 

 
8. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs no pieciem tās 

locekļiem. Katram komisijas loceklim ir viena balss un komisija savus lēmumus 
pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  
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9. Ja balsojumā par komisijas lēmumu balsu skaits par pretendenta 
paziņošanu ir vienāds ar balsu skaitu par atteikumu pretendentam, izšķirošā ir 
komisijas vadītāja balss. 

 
10. Pretendenta iesniegumā norādītajai kontaktpersonai telefoniski vai 

elektroniski paziņo par sēdes norises laiku. 
 
11. Ja pretendenta iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šī 

normatīvā akta 6.punktā noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu 
publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pretendenta atzīšanu par 
kompetento institūciju.  

 
12. Ja komisija konstatē kādu no Noteikumu 63.punktā minētajiem 

nosacījumiem, tā pieņem lēmumu atteikt publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 
paziņojumu par pretendenta atzīšanu par kompetento institūciju. 

 
13. Ja komisija pieņem lēmumu par kompetentas institūcijas paziņošanu 

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", komisijas vadītājs piecu darbdienu laikā par to 
telefoniski vai elektroniski informē pretendenta iesniegumā norādīto 
kontaktpersonu. 

 
14. Ja komisija pieņem lēmumu atteikt pretendenta paziņošanu laikrakstā 

"Latvijas Vēstnesis", komisijas vadītājs 10 darbdienu laikā nosūta pretendentam 
rakstisku atteikumu, norādot atteikuma iemeslus un lēmuma apstrīdēšanas 
kārtību. 

 
15. Komisija ir tiesīga vērsties pie kvalitātes sistēmas sertifikācijas 

institūcijas, kura ir izsniegusi kvalitātes sistēmas sertifikātu kompetentai 
institūcijai, ar lūgumu izvērtēt kompetentās institūcijas atbilstību Noteikumu un 
standarta LVS EN ISO 9001:2001 „Kvalitātes vadības sistēmas - Prasības” 
prasībām un lemt par sertifikāta anulēšanu, ja:  

15.1. ir saņemtas vairākkārtējas sūdzības no uzņēmumiem par kompetentās 
institūcijas nekvalitatīvajiem pakalpojumiem un to apliecina Valsts darba 
inspekcijas veikto uzņēmumu pārbaužu rezultāti; 

15.2. Valsts darba inspekcija ir atkārtoti konstatējusi pārkāpumus 
kompetentās institūcijas darbībā, tai neievērojot Noteikumu un citu darba 
aizsardzības tiesību aktu prasības. 

 
IV. Paziņojuma atsaukšana un komisijas lēmumu apstrīdēšana  

 
16. Saņemot pretendenta iesniegumu par komisijas lēmuma apstrīdēšanu, 

Labklājības ministrijas valsts sekretārs 20 darbdienu laikā nodrošina atkārtotu 
pretendenta iesniegto dokumentu izvērtējumu, pieņem lēmumu par komisijas 
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lēmuma atstāšanu spēkā vai tā atcelšanu un informē pretendentu par savu 
lēmumu, norādot pārsūdzēšanas kārtību. 

 
17. Ja kompetentajai institūcijai ir anulēts kvalitātes sistēmas sertifikāts vai 

pēdējo triju gadu laikā kompetentā institūcija ir vismaz trīs reizes administratīvi 
sodīta par Noteikumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darba aizsardzības 
pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem, 
komisija 10 darbdienu laikā no šīs informācijas saņemšanas dienas pieņem 
lēmumu par paziņojuma par institūcijas atzīšanu par kompetentu institūciju 
atsaukšanu. 

 
18. Komisija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski 

informē kompetento institūciju, norādot paziņojuma atsaukšanas iemeslus un 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.  

 
19. Pēc lēmuma par paziņojuma atsaukšanu stāšanās spēkā Labklājības 

ministrija nosūta laikrakstam „Latvijas Vēstnesis” informāciju par paziņojuma 
atsaukšanu, kā arī svītro kompetento institūciju no interneta mājas lapā publicētā 
kompetento institūciju saraksta. 

 
 

V. Noslēguma jautājums  
 
20. Atzīt par spēku zaudējušu Labklājības ministrijas 2005.gada 12.oktobra 

iekšējo normatīvo aktu Nr.27/NOR „Kompetento institūciju darba aizsardzības 
jautājumos pretendentu izvērtēšanas komisijas darbības kārtība”. 

 
 
 
 
Valsts sekretārs       R.Beinarovičs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


