
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTU ASOCIĀCIJAS 
SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS 

 

KOMPETENCES UN KVALIFIKĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA  
(SERTIFIKĀCIJA) 

 AINAVU ARHITEKTS, AINAVU TEHNIĶIS, PARKA DĀRZNIEKS 

2023.03.10 



SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJA 



SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJA (SI) ir koleģiāla institūcija, kura ainavu projektēšanas, ainavu plānošanas, ainavu 
pētniecības, ainavu būvniecības, ainavu pārvaldības speciālistu sertificēšanu, kā arī speciālistu ar minēto nozari 
saistītās jomās sertificēšanu. 

 

SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJA darbojas saskaņā ar: 

 LVS EN ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”,  

 LAAAB SI nolikumu.  

 

SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS virsmērķis:  
Sabiedrības interesēs veicināt kvalitatīvas ainavas un ārtelpas attīstību Latvijā.  

 

SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS mērķi: 
 nodrošināt sertificēto speciālistu profesionālās darbības atbilstību nozarē  

noteiktām kvalitātes prasībām un kritērijiem; 

 sekmēt sertificēto speciālistu izaugsmi –  
kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanu, izņemot apmācību organizēšanu; 

 noteikt atbildību par speciālistu profesionālajā darbībā.   
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SERTIFIKĀCIJAS PAMATOJUMS 



 Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” ir vienīgā oficiālā nevalstiskā IFLA dalīborganizācija no 

Latvijas, kuras kompetence netiek apstrīdēta.  

 Biedrības izsniegtais sertifikāts apliecina speciālista kompetences, kas iegūtas izglītībā un profesionālajā 

darbībā. 

 Sertifikācijas institūcija vērtē speciālista zināšanas un prasmes, veicina mūžizglītību, kas ir izšķiroša 

inovatīvam radošajam darbam un laikmetīgam rezultātam ar mērķi ietekmēt profesionālo prasību 

paaugstināšanu visā nozarē.  

 Sertificēto speciālistu reģistrā iekļauti speciālisti, kuru kompetence ir noteikta, izvērtējot speciālistu 

profesionālo pieredzi, zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību profesionālajā darbībā,  

saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17024 standartu “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu 

sertificēšanas institūcijām”.  

 Biedrība dod iespēju atrast un pieaicināt tautsaimniecības attīstībai profesionālas organizācijas atzītus 

speciālistus – nozares ekspertus, netērējot papildus resursus speciālistu kompetenču noteikšanai. 

 Biedrība ar izsniegto sertifikātu nozarē rekomendē speciālistu kā ekspertu, atbilstoši apliecinātajai 

kompetencei. 

 
5 



6 

ARHITEKTŪRAS LIKUMPROJEKTS 

DEFINĒ terminus: 

 ainavu arhitektūra – telpiskās vides veidošanas māksla, kas ietver dabas, lauku un būvētās vides ainavu 

pētniecību, plānošanu, projektēšanu un pārvaldību dažādos laika un telpas mērogos; 

 ainavu arhitekts – radoša persona, kura saņēmusi valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu, 

ieguvusi ainavu arhitekta kvalifikāciju un veic ainavu arhitekta profesionālo darbību; 

 sertificēts ainavu arhitekts – ainavu arhitekts, kurš ieguvis patstāvīgas prakses tiesības ainavu arhitektūras 

jomā, saņemot ainavu arhitekta prakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

 ainavu arhitekta patstāvīga prakse – šā likuma izpratnē faktiski un likumīgi veikta patstāvīga profesionālā 

darbība ainavu arhitektūras jomā, kurā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešams kvalifikāciju 

apliecinošs sertifikāts; 
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 Arhitekta un ainavu arhitekta profesionāla darbība ir pastāvīgs, radošs, intelektuāls darbs, ko veic arhitekts 

un ainavu arhitekts, sniedzot pakalpojumus vai strādājot jebkurā atbilstošajā arhitektūras vai ainavu 

arhitektūras jomā 

 Arhitekta un ainavu arhitekta profesionālā darbība ietver (izmantojot profesijas nosaukumu un atbilstoši 

savām profesionālajām kompetencēm un tiesībām): 

1) profesionālo pakalpojumu sniegšanu būvniecības procesā, tai skaitā veikt būvju projektēšanu pilnībā 

vai kādā daļā, būvprojektu vadīšanu,  veikt objekta realizācijas uzraudzību; 

2) darbu ar arhitektūru vai telpiskās attīstības plānošanu saistītās jomās valsts vai pašvaldības institūcijās, 

vai privātajā sektorā; 

3) darbu ar ainavu arhitektūru, ainavu un kultūrainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu vai telpiskās 

attīstības plānošanu saistītās jomās valsts vai pašvaldības  institūcijās, vai privātajā sektorā; 

4) darbu pilsētplānošanas un telpiskās attīstības plānošanas jomā; 

5) darbu  izglītības, zinātniski pētnieciskajā vai mediju jomā; 

6) darbu citās ar vides veidošanas mākslu saistītās jomās. 

 Arhitektam un ainavu arhitektam ir tiesības veikt profesionālo darbību un sniegt pakalpojumus, izmantojot 

arhitekta vai ainavu arhitekta nosaukumu, jebkurā no šā likuma XX.pantā nosauktajām darbības jomām. 

 Šā likuma XX.panta XX daļas 1., 2. un 3.punktā minētajās darbības jomās arhitekta un ainavu arhitekta 

profesionālās darbības veikšanai un patstāvīgas prakses tiesību iegūšanai ir nepieciešams normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iegūts arhitekta vai ainavu arhitekta prakses sertifikāts. 

 

ARHITEKTŪRAS LIKUMPROJEKTS 
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LATVIJAS SERTIFICĒTU ARHITEKTU KOLĒĢIJA 

 Latvijas Sertificētu arhitektu kolēģija ir neatkarīga sertificētu arhitektu un sertificētu ainavu arhitektu 

pašpārvaldes institūcija – autonoms pašpārvaldes publisko tiesību subjekts, kuras mērķis ir nodrošināt 

arhitekta un ainavu arhitekta profesiju reglamentāciju. 

 

PĀREJAS NOTEIKUMI 

 Kultūras ministrs trīs mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā sasauc pirmo Kolēģijas kopsapulci Kolēģijas 

institūciju ievēlēšanai. 

 Sertificēti arhitekti un sertificēti ainavu arhitekti, kuriem ir spēkā esoši sertifikāti (tajā skaitā sertifikāti, 

kuriem apturēta darbība) kopsapulces sasaukšanas dienā, uzskatāmi par Kolēģijas biedriem ar 

balsstiesībām. 

 Personas, kuras saņēmušas arhitekta un ainavu arhitekta prakses sertifikātu līdz šā likuma spēkā stāšanās 

dienai, ir tiesīgas turpināt patstāvīgu praksi, ja tās atbilst šā likuma prasībām. 

 

 

ARHITEKTŪRAS LIKUMPROJEKTS 
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PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMS 

 

(31) Pasūtītājs nav tiesīgs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantot tikai cenu, ja iepirkuma līgums 
tiek slēgts par: 

1) projektēšanu. Šādā gadījumā papildus cenai pasūtītājs izvērtē vismaz tos kritērijus, kas saistīti ar vadošā 
personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja nav izvirzītas šādas kvalifikācijas prasības, vai būvniecības informācijas 
modelēšanas izmantošanu, vai piedāvāto risinājumu energoefektivitāti; 

2) apvienoto projektēšanu un būvdarbiem. Šādā gadījumā papildus cenai pasūtītājs izvērtē vismaz tos 
kritērijus, kas saistīti ar vadošā personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja nav izvirzītas šādas kvalifikācijas prasības, 
vai būvniecības informācijas modelēšanas izmantošanu, vai piedāvāto risinājumu energoefektivitāti; 

(7) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, atbilstoši 
kuram izvēlēsies piedāvājumu, ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds. Pasūtītājam ir tiesības par izšķirošo 
piedāvājuma izvēles kritēriju noteikt tādu kritēriju, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības 
prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju 
organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja 
piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru 
personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). 

 



SERTIFICĒJAMĀS JOMAS 



No 2004. gada Latvijas Ainavu arhitektu asociācija veic speciālistu sertifikāciju 

 

 AINAVU ARHITEKTŪRĀ 

 

un trīs blakus jomās: 

 

 AINAVU TEHNIĶIS – PROJEKTĒTĀJS 

 AINAVU TEHNIĶIS – DARBU VADĪTĀJS 

 PARKA DĀRZNIEKS 
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AINAVU ARHITEKTS 

AINAVU TEHNIĶIS – PROJEKTĒTĀJS 

AINAVU TEHNIĶIS – DARBU VADĪTĀJS 

Uz 2023. gadu aktuālie sertifikāti  
 
 

30 
 
 

6 
 
 

16 
 
 

5 
 

PARKA DĀRZNIEKS 

12 



KOMPETENCES UN KVALIFIKĀCIJAS 
NOVĒRTĒŠANAS PROCESS  

(SERTIFIKĀCIJA) 



https://www.laaab.lv/sertifikacija/sertificesanas-process/ 
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PRETENDENTI 
izglītības līmenis un prakse 



16 

AINAVU ARHITEKTA   kompetences sertifikāta pretendenti var būt fiziskas personas, kuras: 

 Latvijas Republikā akreditētā mācību iestādē ieguvušas izglītību, kura nodrošina  

5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju ainavu arhitektūrā (tai skaitā, augstāko akadēmisko vai 

profesionālo bakalaura grādu, vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, vai profesionālo maģistra 

grādu ainavu arhitektūrā).  

Ne mazāk kā 3 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē, ainavu arhitekta vadībā. Pretendents ir 

strādājis pie sabiedriski nozīmīgu publiskās ārtelpas projektiem ainavu arhitektūrā. 

 Latvijas Republikā akreditētā mācību iestādē ieguvušas izglītību, kura nodrošina  

5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju citā, saskarīgā jomā un ir ne mazāk kā septiņu gadu praktiskā 

darba pieredze specialitātē un ir pierādāma kompetenču apgūšana pārkvalificējoties mūžizglītības, 

kvalifikācijas celšanas kursos u.c. pašizglītošanās veidos.  

Ne mazāk kā 3 gadus pēdējo septiņu gadu laikā strādājis ainavu arhitekta uzraudzībā, ir izpildījis 

noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu. Iesniegt ainavu arhitekta apliecinājumu-

rekomendāciju par praksi. 

 Citās Eiropas Savienības un ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas iegūtā izglītība 

un prakse tiek novērtēta līdzvērtīgā kārtībā, kāda noteikta vispārējai kvalifikācijas atzīšanas sistēmai 

likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.  



17 

Pašlaik tiek pielāgota esošā sertifikāta izsniegšanas kārtība,  

BET ir akūta nepieciešamība pielāgot sertificēto speciālistu nosaukumus!  

AINAVU TEHNIĶA – PROJEKTĒTĀJA kompetences sertifikātu var pretendēt : 

 Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 4. kvalifikācijas līmeņa izglītību – tehnikums vai profesionālā vidusskola – 

ainavu būvtehniķa izglītību (tai skaitā, agrāk - ainavu tehniķa vai daiļdārznieka) un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē. 

 Pretendents ar ne mazāk kā 4. kvalifikācijas līmeņa izglītību – tehnikums vai profesionālā vidusskola citā, saskarīgā jomā un 

profesionālo vidējo izglītību un piecu gadu praksi specialitātē. 

 

AINAVU TEHNIĶA – DARBU VADĪTĀJA kompetences sertifikātu var pretendēt: 

 Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 4. kvalifikācijas līmeņa izglītību – tehnikums vai profesionālā vidusskola – 

ainavu būvtehniķa izglītību (tai skaitā, agrāk - ainavu tehniķa vai daiļdārznieka) un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē.  

 Pretendents ar ne mazāk kā 4. kvalifikācijas līmeņa izglītību – tehnikums vai profesionālā vidusskola citā, saskarīgā jomā un 

profesionālo vidējo izglītību (piemēram, kokkopis, augļkopis, agronoms) un piecu gadu praksi specialitātē. 

 

PARKA DĀRZNIEKA kompetences sertifikātu var pretendēt: 

 Pretendents, ar akreditētā mācību iestādē iegūtu 3. kvalifikācijas līmeņa izglītību – tehnikums vai profesionālā vidusskola – 

ainavu strādnieka izglītību (tai skaitā, agrāk - dārzkopis, parka dārznieks) un ne mazāk kā trīs gadu praksi specialitātē.  

 Pretendents ar ne mazāk kā 3. kvalifikācijas līmeņa izglītību – tehnikums vai profesionālā vidusskola citā, saskarīgā jomā un 

profesionālo vidējo izglītību (piemēram, kokkopis) un ne mazāk kā piecu gadu praksi specialitātē. 
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 PIETEIKUMA IESNIEGŠANA Pretendents  1. 

 Vai dokumenti iesniegti pilnā apmērā? LAAA SI vadītājs 3. 
Nē 

Jā 

Pieteikuma reģistrēšana un iesniegto dokumentu pārbaude LAAA SI vadītājs 2. 

Pieprasa pretendentam papildus / iztrūkstošo 

informāciju 

Iesniegto dokumentu nodošana ekspertam 
LAAA SI vadītājs 4. 

IESNIEGTO DOKUMENTU UN PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA Eksperts-recenzents Nr.1  5. 

 Vai kandidātu virzīt tālākai eksaminācijai? 
Nē 

Jā 

Pieprasa kandidātam papildus projektus, 

izglītību vai taml. 
Eksperts-recenzents Nr.1  6. 

Iesniegto dokumentu nodošana ekspertiem LAAA SI vadītājs 7. 

IESNIEGTO DOKUMENTU UN PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA 
Eksperti  

Nr.2 un Nr.3 8. 

SERTIFICĒŠANAS EKSĀMENS Sertificēšanas komisija 9. 

Komisijas lēmums,  

vai kandidātam piešķirt sertifikātu? 

Nē 

Jā 

Pieprasa citus projektus, papildus pieredzi, 

zināšanas, apmācības vai taml. 

Sertificēšanas komisija 10. 

SERTIFIKĀTA IZSNIEGŠANA LAAA SI vadītājs 11. 

SERTIFIKĀTA UZTURĒŠANA 

 Vai tiek uzturēts sertifikāts? 

Nē un ja pārtraukums ir 

ilgāks par 3 gadiem  

Jā un ja pārtraukums nav ilgāks 

par 3 gadiem  

LAAA SI vadītājs 12. 

LAAA SI vadītājs 13. 

Pieprasa jaunu pieteikumu un 

atkārtoti piemērojama kvalifikācijas 

novērtēšanas eksāmena procedūra 

Norises  

shēma 



PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 
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AINAVU ARHITEKTA  
KOMPETENCES SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI 
 

1) IESNIEGUMS uz veidlapas (veidlapa V01.1) 
(veidlapa:   https://www.laaab.lv/sertifikacija/pieteikties-sertifikacijai/) 
 

2) Profesionālās darbības apraksts (CV) 

CV jāietver informācija par profesionālo izglītību, darba pieredzi (darba vieta, iestādes vai firmas nosaukums un 
amats), profesionālās pilnveides apmācībām (kursi, semināri, konferences, pasākumi, programmas u.tml.) 
 

3) Izglītību un apmācību kursu specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus 

 

4) Profesionālo darbu saraksts, kuru izpildē piedalījies pretendents  
(veidlapa V02)  
 

5) Par katru izvērtēšanai iesniegtā projekta atbildīgā sertificētā speciālista (būvprojekta vadītāja, būvprojekta daļas/ 
sadaļas vadītāja) apliecinājums par darbiem, kuru izpildē pretendents piedalījies un autorības procentu, ja darbs 
veikts komandā (veidlapa V03) 
 

6) Viena sertificēta ainavu arhitekta REKOMENDĀCIJA vai sertificēta ainavu arhitekta RECENZĒTI PROJEKTI.  
(vadlīnijas veidlapā V04) 
 

7) Valsts valodas eksāmena apliecība (citvalodniekiem) 
 

8) Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu (maksājuma uzdevuma kopija) 

https://www.laaab.lv/sertifikacija/pieteikties-sertifikacijai/
https://www.laaab.lv/sertifikacija/pieteikties-sertifikacijai/
https://www.laaab.lv/sertifikacija/pieteikties-sertifikacijai/


PIEVIENOTI ŠĀDI PRAKTISKĀ DARBA PIERĀDĪJUMI (AINAVU ARHITEKTIEM):  

 

 DIVI PRAKTISKĀS DARBĪBAS PIERĀDĪJUMI (BP, MBP vai Paskaidrojuma raksts) 
Materiālus iesniegt: 
- iesietus* (spirālē vai mīkstajos vākos) un  
- elektroniskā formātā (teksta dokumentus .pdf, .doc, .jpg, vai .xls formātā, rasējumus .dwg un .pdf formātos).  
 
(tai skaitā, ģenerālplāns, labiekārtojuma plāns, segumu plāns, apstādījumu plāns,  
detaļzīmējumi, skices, fotogrāfijas, skaidrojošais apraksts  u. c.) 
 

 Profesionālo darbību ilustrējošs materiāls - PORTFOLIO 
tai skaitā, objektu vizualizācijas, fotogrāfijas, skices, detaļzīmējumus u.taml., kas apliecina pretendenta praksi.  

 Materiālu iesniegt  
- iesietu* (vēlams A3 vai A4 formāta sējums, ne biezāks par 8 mm) un  
- elektroniskā formātā (.pdf). 
 
PORTFOLIO  parāda dažādus darbus, kas var būt skices, privātmājas dārzu labiekārtojumi, dobes, elementi, 
  vizualizācijas, fotogrāfijas no realizētiem darbiem u.tml. Vieglākai nolasāmībai var katru atsevišķu 
  objektu uz vienas lapas, uzrakstot nosaukumu, gadu, ar ko darbs veikts kopā un īss apraksts. 

 

* Drukātais materiāls pēc eksāmena tiek atdots atpakaļ. 
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AINAVU TEHNIĶU  UN  PARKA DĀRZNIEKA  
KOMPETENCES SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI JĀIESNIEDZ ŠĀDI DOKUMENTI 
 

Ainavu 
tehniķis –  

projektētājs 

Ainavu 
tehniķis –  

darbu vadītājs 

Parka 

dārznieks 

1) IESNIEGUMS uz veidlapas (veidlapa V01.2)  
 

X X X 

2) Profesionālās darbības apraksts (CV) 
CV jāietver informācija par profesionālo izglītību, darba pieredzi (darba vieta, iestādes vai firmas nosaukums un amats), 
profesionālās pilnveides apmācībām (kursi, semināri, konferences, pasākumi, programmas u.tml.) 
 

X X X 

3) Izglītību un apmācību kursu specialitātē apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus  
 

X X X 

4) Profesionālo DARBU SARAKSTS, kuru izpildē piedalījies pretendents (veidlapa V02)  
 

X 

5) Par katru izvērtēšanai iesniegto praktiskās darbības pierādījuma projekta atbildīgā projekta vadītāja  
APLIECINĀJUMS par darbiem, kuru izpildē pretendents piedalījies un autorības procentu, ja darbs 
veikts komandā (veidlapa V03) 
 

X 

6) 

 

Ainavu tehniķim – darbu vadītājam tiešā darbu vadītāja parakstīts SARAKSTS PAR OBJEKTIEM, kuros 
pretendents vadījis ainavas ierīkošanas darbus.  
Parka dārzniekiem pretendenta parakstīts savu DARBU SARAKSTS 
 

X X 

7) 

 
Kopijas no darba žurnāla vai citu juridisko personu izdotus pretendenta praksi apliecinošus dokumentus X 

8) Pasūtītāju ATSAUKSMES par pretendenta darbu (vēlamas) 
 

X X 

9) APLIECĪBA par zināšanu pārbaudi darba aizsardzībā 
 

X 

10) Viena sertificēta ainavu arhitekta REKOMENDĀCIJA vai sertificēta ainavu arhitekta recenzēti projekti. 
Parka dārzniekiem darba devēja, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista un tiešā darbu vadītāja 
REKOMENDĀCIJAS, kas apliecina paveiktos darbus (vadlīnijas veidlapā V04) 
 

X X X 

11) Valsts valodas eksāmena apliecība (citvalodniekiem) 
 

X X X 

12) Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu  (maksājuma uzdevuma kopija) X X X 
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Ainavu 
tehniķis –  

projektētājs 

Ainavu 
tehniķis –  

darbu 
vadītājs 

Parka 

dārznieks 

 DIVI PRAKTISKĀS DARBĪBAS PIERĀDĪJUMI,  
tai skaitā, pretendenta parakstīti dārzu labiekārtošanas projekti apstādījumu 
plāni, detaļzīmējumi, zīmējumus, skices, fotogrāfijas.  
Materiālus iesniegt iesietus* (spirālē vai mīkstajos vākos) un  
elektroniskā formātā (teksta dokumentus .pdf, .doc, .jpg, vai .xls formātā, 
rasējumus .dwg un .pdf formātos).  

X 

 Profesionālo darbību ilustrējošs materiāls – PORTFOLIO ,  
tai skaitā, objektu fotogrāfijas, skices, kas apliecina pretendenta praksi. 
Materiālu iesniegt iesietu (vēlams A3 vai A4 formāta sējums, ne biezāks par 8 
mm) un elektroniskā formātā (.pdf).  
 
PORTFOLIO parāda dažādus darbus, kas var būt skices, privātmājas dārzu 
labiekārtojumi,  dobes, elementi, vizualizācijas, fotogrāfijas no realizētiem 
darbiem utml. Vieglākai nolasāmībai var katru atsevišķu objektu uz vienas 
lapas, uzrakstot nosaukumu,  gadu, ar ko darbs veikts kopā un īss apraksts. 

X X X 

PIEVIENOTI ŠĀDI PRAKTISKĀ DARBA PIERĀDĪJUMI  

(AINAVU TEHNIĶIEM  UN  PARKA DĀRZNIEKIEM): 

* Drukātais materiāls pēc eksāmena tiek atdots atpakaļ. 
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CENRĀDIS 

* Maksu par sertificēšanas pakalpojumiem nosaka LAAA SI CENRĀDIS, kas saskaņots ar LAAA valdi un 

apstiprināts biedru kopsapulcē, un nav pretrunā ar LR Finanšu ministrijas noteikumiem. 



IESNIEGTO DOKUMENTU UN  
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA 
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 Eksperts izvērtē iesniegtos dokumentus, projektus, un sniedz atbildi vai kandidātu virzīt tālākai eksaminācijai. 

 

 Sasaukta eksaminācijas komisija. 

 

 Nosaka eksāmena dienu un laiku.  



SERTIFICĒŠANAS EKSĀMENS 
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EKSĀMENS 

1) Noklausās eksperta ziņojumu par pretendenta profesionālās darbības pārbaudes rezultātiem (recenzija); 

 

2) Eksāmens (1.daļa) - aizstāvēšana, pieredzes prezentēšana, tai skaitā,  

          ekspertu jautājumi par darba pieredzi, izglītību, iesniegtajiem projektiem un citiem darbiem; 

 

3) Eksāmens (2.daļa)* - pretendents izvēlas vienu biļeti ar jautājumiem no vismaz pieciem; 

* attiecas uz ainavu tehniķiem  un  parka dārzniekiem. 

 

4) Eksāmens (3.daļa) - dabas sistēmas ar augu atpazīšanas pārbaudi (augu latīniskie un latviskie nosaukumi).  

 

 

 

 

LĒMUMS PAR SERTIFIKĀTA PIEŠĶIRŠANU / NEPIEŠĶIRŠANU  

 Sertificēšanas komisija pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, vai nepiešķiršanu. 

 SI vadītājs izsniedz sertifikātu.  
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EKSĀMENA BIĻEŠU JAUTĀJUMU TĒMAS 

 Projektēšanas principi, projektēšanas uzdevums un nosacījumi 

 Padziļinātas zināšanas par augiem, to morfoloģiskajām un fizioloģiskajām īpašībām 

 Apstādījumu ierīkošanas darbi, materiāli, tehnoloģijas 

 Tāmju sastādīšana 

 Augu pazīšana 

 

 Darbu plānošana, organizēšana, plānošana 

 Apstādījumu ierīkošanas darbi, materiāli, tehnoloģijas 

 Apstādījumu kopšanas darbi 

 Tāmju sastādīšana, darbu un materiālu apjomu aprēķini 

 Augu pazīšana 

 

 Apstādījumu ierīkošanas darbi, materiāli, tehnoloģijas 

 Apstādījumu kopšanas darbi 

 Darbu un materiālu apjomu aprēķini, tāmes 

 Augu pazīšana 

AINAVU TEHNIĶI –  

projektētāji  

 

 

 

 

AINAVU TEHNIĶI –  

darbu vadītāji 

 

 

 

 

PARKA DĀRZNIEKI 

 

 



SERTIFIKĀTA UZTURĒŠANA 



KOMPETENCES SERTIFIKĀTA DERĪGUMA UZTURĒŠANAI KATRU GADU jāiesniedz: 

 

 PRAKSES DIENASGRĀMATA  (veidlapa V05) - apstiprinājums par nepārtrauktu praksi un  

kvalifikācijas celšanu; 

 Kvalifikācijas celšanas kursu beigšanas apliecību kopijas; 

 Valsts valodas eksāmena apliecības kopija, ja paaugstināts valodas zināšanu līmenis; 

 Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu   

(maksājuma uzdevuma kopija).  
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KOMPETENCES SERTIFIKĀTA DERĪGUMA ATJAUNOŠANAI PĒC PĀRTRAUKUMA 

 

1) kas nav ilgāks par 3 gadiem veic analogi ikgadējai pagarināšanai, iesniedzot: 

 PRAKSES DIENASGRĀMATA  (veidlapa V05) - apstiprinājums par nepārtrauktu praksi un  

kvalifikācijas celšanu par visu iepriekšējo periodu; 

 Kvalifikācijas celšanas kursu beigšanas apliecību kopijas; 

 Valsts valodas eksāmena apliecības kopija, ja paaugstināts valodas zināšanu līmenis; 

 Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu  (maksājuma uzdevuma kopija).  

2) kas ir ilgāka par 3 gadiem veic saskaņā ar SI lēmumu, izskatot katru gadījumu individuāli: 

 Iesniegums par sertifikāta darbības pagarināšanu, pamatojot pārtraukuma iemeslu;  

 PRAKSES DIENASGRĀMATA par visu iepriekšējo periodu (veidlapa V05) ; 

 Kvalifikācijas celšanas kursu beigšanas apliecību kopijas; 

 Rekomendācijas un/vai atsauksmes (obligāta viena sertificēta ainavu arhitektūras speciālista) (vadlīnijas V06); 

 Valsts valodas eksāmena apliecības kopija, ja paaugstināts valodas zināšanu līmenis; 

 Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu  (maksājuma uzdevuma kopija);  

 Iespējama atkārtota eksāmena  procedūra, ja netiek pierādīta profesionāla, nepārtraukta prakse un  

kvalifikācijas celšana.  32 

Sertifikāta pagarināšana pēc pārtraukuma, kas nav ilgāks par 3 gadiem veic 

analogi ikgadējai pagarināšanai, iesniedzot SI sekojošus dokumentus: 

 Iesniegums par sertifikāta darbības pagarināšanu, pamatojot pārtraukuma 

iemeslu;  

 PRAKSES DIENASGRĀMATA par visu iepriekšējo periodu (veidlapa V05); 

 Rekomendācijas un/vai atsauksmes (obligāta viena sertificēta ainavu arhitektūras 

speciālista) (vadlīnijas skatīt V06); 

 Apliecinājumu par sertifikāta pagarināšanas maksas veikšanu visam periodam. 

ESOŠĀ KVALITĀTES ROKASGRĀMATĀ 

JAUNAJĀ/ PĀRSTRĀDĀTAJĀ KVALITĀTES ROKASGRĀMATĀ 
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CENRĀDIS 

* Maksu par sertificēšanas pakalpojumiem nosaka LAAA SI CENRĀDIS, kas saskaņots ar LAAA valdi un 

apstiprināts biedru kopsapulcē, un nav pretrunā ar LR Finanšu ministrijas noteikumiem. 



SERTIFIKĀTA ANULĒŠANA  
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Sertifikātu var anulēt vai apturēt tikai LAAA SI: 

 ja izrādījies, ka pretendents sniedzis nepareizu informāciju; 

 pēc Valsts Būvinspekcijas vai Valsts Ekspertīzes ziņojuma par tīšām kļūdām profesionālajā darbībā vai 

nekvalitatīvu darbu un šo ziņu pārbaudes; 

 pēc citu iestāžu vai organizāciju, vai atsevišķu pilsoņu ziņojumu pārbaudes. 

 

Sertifikāta darbības apturēšanas gadījumā – pēc konflikta atrisināšanas, ja pierādīta sertifikāta īpašnieka pietiekama 

kompetence, ar SI lēmumu sertifikāta darbība tiek atjaunota, bet ja konflikta izskatīšanas laikā tiek pierādīta 

pretendenta nepietiekama kompetence, sertifikāts tiek anulēts. Pēc termiņa izbeigšanās sertifikāta anulēšanas 

gadījumā pretendentam ir tiesības no jauna uzsākt sertificēšanas procedūru parastajā kārtībā. 

 

Apelācijas procedūra 

 SI motivēts lēmums par kompetences sertifikāta piešķiršanas atteikumu vai izsniegtā sertifikāta anulēšanu 5 

dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas tiek nosūtīts pretendentam. 

 Sertifikāta pretendentam ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt 10 kalendāro dienu laikā. Šai nolūkā pretendents 

iesniedz LAAA SI argumentētu protestu, kura pārbaudei tiek nozīmēts cits eksperts. Eksperta slēdzienu izskata, 

piedaloties pretendentam, atkārtotā kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sēdē, kuras veikšanai SI 

kvalitātes vadītājs nozīmē kompetentu komisiju, kuras locekļi nav bijuši tieši saistīti ar izskatāmo jautājumu. 



PALDIES! 


