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Nolikums paredz ainavu arhitektūras speciālistu sertifikātu izsniegšanu, reģistrēšanu, pagarināšanu un 
anulēšanu. 
 
1. Sertifikācijas programmas ir izstrādātas pēc sekojošiem kritērijiem: 
o izglītības standarts profesijā; 
o prakse sertificējamajā specialitātē; 
o profesijā pielietojamo būvniecības normatīvo aktu zināšana; 
o darba aizsardzības normatīvo aktu zināšanas. 

 
2.      Sertificēšanu veic personāla sertifikācijas institūcija - LAAB speciālistu sertifikācijas komisija 
(LAAB SSK), kurai ir tiesības darba veikšanai pieaicināt papildus ekspertus par samaksu vai sabiedriskā 
kārtā. 
 
3.      Kompetences sertifikātu izsniegšana notiek atbilstoši specializācijai, kura kopā ar darbības jomu 
jānorāda pieteikumā: 
o ainavu arhitekts; 
o ainavu tehniķis ar specializāciju projektētājs; 
o ainavu tehniķis ar specializāciju darbu vadītājs; 
o parka dārznieks. 

 
Vienam prasītājam var tikt izsniegti sertifikāti vairākās specialitātēs atbilstoši pierādītajai praksei un 
zināšanām. Motivētu iemeslu dēļ sertificētā darbība var tikt ierobežota. 
 
4.      Sertifikāta saņemšanai pretendentam jāiesniedz pieteikums un dokumenti saskaņā ar “Speciālistu 
sertifikācijas procedūras aprakstu” (Kvalitātes rokasgrāmatas 1.p.) 
 
5.      Kvalifikācijas eksāmeni notiek par maksu. Maksu par eksaminācijas pakalpojumiem pēc 
saskaņošanas ar SSK nosaka LAAB valde, tā tiek apstiprināta kopsapulcē un var tikt mainīta ne biežāk 
kā reizi gadā, tā tiek izlietota biedrības darbībai un sertifikācijas komisijas uzturēšanai . (Kvalitātes 
rokasgrāmata, 10.1; 10.2 p.) 
 
6.      Piecpadsmit dienu laikā no pretendenta dokumentu paketes iesniegšanas tos izskata LAAB SSK 
administrators un pieņem lēmumu par komisijas sēdes norises vietu un laiku, pretendentu informējot 
vismaz septiņas dienas pirms sēdes. 
 
7.      Sertifikācijas kandidātiem nepieciešams atbilstošs izglītības līmenis un prakse. 
 
7.1.Uz ainavu arhitekta kompetences sertifikātu, var pretendēt: 
 
7.1.1. Pretendents ar akreditētā mācību iestādē iegūtu augstāko akadēmisko, 2. līmeņa profesionālo vai 
profesionālo bakalaura augstāko izglītību, kura nodrošina 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju arhitektūrā 
vai ainavu arhitektūrā un ne mazāk kā 3 gadu praksi specialitātē. 
 
7.1.2. Pretendents ar akreditētā mācību iestādē iegūtu augstāko akadēmisko, 2. līmeņa profesionālo vai 
profesionālo bakalaura augstāko izglītību, kura nodrošina 5. līmeņa profesionālo citā, saskarīgā jomā un 
ne mazāk kā septiņu gadu praksi specialitātē. 
 
7.2.Uz ainavu tehniķa - projektētāja kompetences sertifikātu var pretendēt: 
 
7.2.1.Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 1. līmeņa profesionālo augstāko ainavu tehniķa 
(daiļdārznieka) izglītību un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē. 
 
7.2.2.Pretendents ar ne mazāk kā 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) citā, saskarīgā 
jomā un profesionālo vidējo ainavu tehniķa, daiļdārznieka izglītību un piecu gadu praksi specialitātē. 
 



7.3.Uz ainavu tehniķa – darbu vadītāja kompetences sertifikātu var pretendēt: 
 
7.3.1.Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 1. līmeņa augstāko profesionālo ainavu tehniķa, 
izglītību un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē. 
 
7.3.2.Pretendents ar ne mazāk kā 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas) citā, saskarīgā 
jomā un profesionālo vidējo ainavu tehniķa, daiļdārznieka izglītību un piecu gadu praksi specialitātē. 
 
7.4.Uz parka dārznieka kompetences sertifikātu var pretendēt: 
 
7.4.1.Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 3. līmeņa profesionālo vidējo ainavu tehniķa, 
daiļdārznieka, parka dārznieka izglītību  un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē. 
 
7.4.2.Pretendents ar vidējo izglītību un ne mazāk kā vismaz piecu gadu praksi specialitātē. 
 
7.5.Kompetences sertifikātu ainavu arhitektūras nozarēs īpašos gadījumos var piešķirt par izciliem 
profesionāliem sasniegumiem ainavu arhitektūrā arī tad, ja šī panta nosacījumi izpildīti tikai daļēji. 
Šādos gadījumos izsniegtais profesionālās kvalifikācijas sertifikāts dod tādas pašas tiesības, kā parastā 
kārtībā izsniegts sertifikāts. 
 
8.      Kompetences sertifikātu ainavu arhitektūras specialitātēs piešķir uz pieciem gadiem. 
 
9.      Sertifikāta derīguma termiņš pagarināms LAAB SSK ik pēc gada, nomaksājot nodevu (Kvalitātes 
rokasgrāmata 5.p.) 
 
10.  Kompetences sertifikāts atjaunojams, ja sertifikāta īpašnieks trīs gadus vai vairāk nav strādājis 
sertificētajā specialitātē. 
 
11.  Par atteikumu piešķirt kvalifikācijas sertifikātu vai pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, vai par 
sertifikāta anulēšanu motivētu lēmumu pretendentu informē rakstiski ne vēlāk kā piecu dienu laikā no 
attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. 
 
12.  Kompetences sertifikātu var anulēt vai uz laiku apturēt tā darbību atbilstoši ainavu arhitektūras 
speciālistu sertifikācijas procedūrai. (Kvalitātes rokasgrāmatas 8. p.) 
 
13.  LAAB SSK nodrošina ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas 
uzglabāšanu. 
 
14.  Sertificēšanas komisija nodrošina sertificēto personu saraksta un saraksta grozījumu publicēšanu. 
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