
Biedrība Latvijas Jumiķu apvienība 

NOLIKUMS 
par kvalifikācijas apliecinājumu 

piešķiršanas kārtību 

Nolikums paredz kārtību, kādā biedrība Latvijas Jumiķu apvienība fiziskām personām 

piešķir kvalifikācijas apliecinājumus noteiktās specialitātēs. 

1. Nolikumā minētie termini 

Šajā nolikumā minētie termini izmantoti sekojošajā nozīmē: 

Biedrs – juridiska persona, kas ir izteikusi vēlēšanos iestāties biedrībā Latvijas Jumiķu 

apvienība un veikusi ikgadējo biedra naudas maksājumu. 

Kvalifikācijas apliecinājums – dokuments, kas apliecina fiziskās personas zināšanas un 

prasmes attiecīgajā līmenī konkrētā aroda specializācijā. 

LJA - profesionālā biedrība Latvijas Jumiķu apvienība. 

LJA Kvalifikāciju reģistrs – biedrības publicētais saraksts, kurā ir pieejama informācija par 

kvalificētiem sava amata speciālistiem un kas ir atrodams vietnē www.profireg.com. 

Pieteicējs – fiziska persona, kura grib saņemt kvalifikācijas apliecinājumu noteiktā aroda 

specializācijā. 

 

2. Kvalificēšanas komisija 

Kvalificēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisijas) sastāvā ir LJA locekļi, kas 

sasnieguši vismaz 5. kvalifikācijas līmeni Pieteicēja izvēlētajā specializācijā. Komisijas locekļu 

skaits mainās atkarībā no Pieteicēja izvēlētā kvalifikācijas līmeņa:  

• par 1., 2. un 3. kvalifikācijas līmeņa piešķiršanu lēmumu pieņem viens Komisijas 

loceklis; 

• par 4., 5., 6. un 7. kvalifikācijas līmeņa piešķiršanu lemj Komisija trīs locekļu sastāvā.  

Par Komisijas sastāvu katru reizi vienojas LJA valdes locekļi. Komisijas sastāvā nedrīkst 

būt persona, kura ir saistīta ar Pieteicēju. 

 

3. Specializācijas un kvalifikācijas līmeņi 

LJA ir noteikusi dažādas specializācijas (skat. pielikumu Nr. 1), kurās iespējams iegūt 

kvalifikāciju. Katrā specializācijā ir iespējams iegūt kvalifikāciju kādā no septiņiem līmeņiem. 

Kvalifikācijas līmeņus un to skaidrojumus iespējams atrast pielikumā Nr. 2. 

 

4. Kvalifikācijas pieteikumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība 

4.1. Fiziskai personai, kas vēlas iegūt kvalifikācijas apliecinājumu kādā no specializācijām, ir 

jāatbilst kādam no šiem kritērijiem: 

• persona ir nodarbināta uzņēmumā, kas ir LJA Biedrs; 



• persona, kura ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir LJA Biedrs; 

• persona ir nodarbināta uzņēmumā, kas nav LJA Biedrs, vai arī nav nodarbināta un nav 

reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā fiziskās personas 

iegūtās kvalifikācijas netiks atainotas LJA Kvalifikāciju reģistrā un nebūs pieejamas, līdz 

kvalifikāciju ieguvusī persona neatbildīs kādam no pirmajiem diviem nosacījumiem. 

• persona ir sasniegusi pensijas vecumu un vēlas kvalificēties tikai sestajam vai 

septītajam kvalifikācijas līmenim. Šajā gadījumā fiziska persona kļūst par LJA 

sadarbības partneri apmācību un/vai ekspertīžu veikšanā. 

4.2. Fiziska persona, kas vēlas iegūt kvalifikāciju, aizpilda pieteikumu vai nu elektroniski LJA 

mājaslapā www.jumiki.lv, vai papīra formā, lejupielādējot pieteikuma formu. Papīra 

formā aizpildītos pieteikumus drīkst vai nu iesūtīt pa pastu (adrese: Lizuma iela 5i, Rīga, 

LV-1006), vai elektroniski PDF formātā uz LJA e-pastu info@jumiki.lv. Dokumentu var 

iesniegt arī parakstītu ar elektronisko parakstu. 

4.3. Viena persona, pieprasot 2. vai 3. līmeņa kvalifikāciju, nevar pieprasīt kvalifikācijas 

iegūšanu vairāk kā četrās specialitātēs vienā reizē. 4. un 5. līmeņa kvalifikāciju var 

pieprasīt tikai vienā specializācijā (izņemot gadījumus, kad praktiskais uzdevums sevī 

ietver vairāk specializāciju, piemēram, čempionātos).  

4.4. Atkarībā no Pieteicēja esošās kvalifikācijas, izglītības un iegūtās pieredzes, sistēmā pie 

pieteikuma ir jāpievieno attiecīgi pieredzi, prasmes, izglītību un kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti. Sīkāku nepieciešamo dokumentu sarakstu un aizpildāmās formas paraugu 

skatīt Pielikumā Nr. 3. 

4.5. Pieteicējs iesniedz arī pases tipa fotogrāfiju – izmērā 3x4, uz gaiša fona, pretskatā, bez 

cepurēm u.tml. 

4.6. Komisija pārbauda, vai iesniegtajos pieteikumos un pievienotajos dokumentos ir 

sniegta pilnīga prasītā informācija, kā arī pašu dokumentu atbilstību prasībām. Pilnīgas 

un prasībām atbilstoši sniegtas informācijas un dokumentu gadījumā Pieteicējs tiek 

norīkots uz pārbaudījumiem/pārrunām. Nepilnīgi sniegtas informācijas vai trūkstošu 

pievienojamo dokumentu gadījumā Pieteicējs tiek lūgts nodrošināt trūkstošo informāciju 

un/vai dokumentus noteiktā termiņā. Ja tas netiek nodrošināts, tad Komisija var pieņemt 

divu veidu lēmumu: 

• noraidīt pieteikumu; 

• pielaist pie zemāka kvalifikācijas līmeņa pārbaudījumu kārtošanas. 

Visos minētajos gadījumos Pieteicējs tiek informēts par Komisijas lēmumu un ir tiesīgs 

to apstrīdēt šā nolikuma 8. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.7. Pieteicējam tiek izsūtīts rēķins ar noteiktu termiņu par kvalifikācijas iegūšanas 

izmaksām. Pārbaudījumi tiek organizēti un kvalifikācija tiek piešķirta pēc rēķina 

apmaksas. Izcenojumi par pārbaudījumu organizēšanu pieejami aktuālajā cenrādī, kas 

nopublicēts LJA mājaslapā. 

 

 

 

http://www.jumiki.lv/
mailto:info@jumiki.lv


5. Kvalifikācijas pārbaudījumu organizēšanas kārtība 

5.1. Kvalifikācijas pārbaudījumus atkarībā no nepieciešamības organizē Komisija. 

Nepieciešamie pārbaudījumi atkarībā no pieteicēja iepriekšējās kvalifikācijas līmeņa, 

izglītības, pieredzes un prasmēm ir apskatāmi Pielikumā Nr. 4. 

5.2. Teorētiskie pārbaudījumi tiek organizēti klātienē.  

5.3. Komisija pārbauda teorētiskos pārbaudījumus un 5 darba dienu laikā no teorētiskā 

pārbaudījuma dienas informē pieteicēju par rezultātu. Lai teorētiskais pārbaudījums 

tiktu ieskaitīts par pieņemtu, Pieteicējam jāsasniedz vismaz 70 % pareizo atbilžu 

līmenis.  Teorētiskā eksāmena rezultāti tiek saglabāti Biedrības dokumentācijā kā 

pamatojums par kvalifikācijas piešķiršanu vai atteikumu. 

5.4. Praktiskie eksāmeni tiek pieņemti klātienē. Praktiskie eksāmeni var tikt organizēti kā: 

• speciāli organizēti praktiskā darba paraugdemonstrējumi uz stendiem; 

• pieteicēja dalība Jumiķu čempionātā. 

5.5. Praktiskais eksāmens tiek ieskaitīts, ja Pieteicējs ir paveicis vismaz 70% no 

kvalifikācijai nepieciešamā apjoma. Komisijas loceklis/ļi aizpilda veikto darbu 

pārbaudes lapu, kas tiek saglabāta Biedrības dokumentācijā kā pamatojums 

kvalifikācijas izsniegšanai vai atteikumam.  

 

6. Kvalifikācijas piešķiršana, atteikums un nosacījumi 

6.1. Kvalifikācijas apliecinājums tiek piešķirts 10 darba dienu laikā no nepieciešamo 

pārbaudījumu nokārtošanas. Ja kāds no pārbaudījumiem netiek nokārtots, 

Pieteicējam vai nu tiek atteikta kvalifikācijas iegūšana, vai arī piedāvāta zemākas 

kvalifikācijas iegūšana. 

6.2. Kvalifikācijas apliecinājumu paraksta viens no LJA valdes locekļiem. 

6.3. Kvalifikācijas apliecinājums ir elektronisks un tiek izsniegts tikai uz pieprasījuma 

pamata par atsevišķu samaksu. Katram apliecinājumam ir piešķirts QR kods, kurš 

dod iespēju pārbaudīt LJA Kvalifikāciju reģistrā, vai apliecinājums ir derīgs un 

aktīvs. 

6.4. Apliecinājums ir derīgs 3 gadus no tā izsniegšanas brīža. Lai pagarinātu 

kvalifikācijas apliecinājumu, jāsavāc 100 kvalifikācijas punkti, apmeklējot LJA 

apstiprinātas apmācības un kursus. Pretējā gadījumā, lai atjaunotu apliecinājumu, 

atkārtoti jākārto teorētiskais eksāmens. 

6.5. Apliecinājums ir pieejams valsts valodā. 

6.6. Apliecinājuma paraugs ir ievietots LJA mājaslapā www.jumiki.lv. 

 

7. Kvalifikācijas turētāja noņemšana no Reģistra un kvalifikācijas apliecinājuma 

apturēšana un anulēšana 

7.1. Kvalifikācijas apliecinājums var tikt apturēts vai anulēts šādos gadījumos: 

7.1.1. kvalifikācijas apliecinājuma turētājs ir būtiski pārkāpis LJA Goda kodeksu. Par 

konstatētajiem pārkāpumiem tiek informēti LJA Biedri, un par kvalifikācijas 

anulēšanu vai apturēšanu lemj LJA valde. 



7.1.2. Biedrība saņem informāciju par nekvalitatīvi veiktiem apliecinājuma turētāja 

darbiem. Komisija izvērtē nodarījuma apmēru un izvērtē apliecinājuma 

apturēšanu vai piešķirtā kvalifikācijas līmeņa pazemināšanu. Lai atjaunotu 

apliecinājuma darbību, apliecinājuma turētājam atkārtoti jākārto pārbaudījumi. 

7.1.3. uz kvalifikācijas apliecinājuma turētāja rakstiska iesnieguma pamata. 

7.2. Apliecinājuma turētājs tiek izslēgts no LJA Kvalifikāciju reģistra šādos gadījumos: 

7.2.1.  kvalifikācijas apliecinājums ir apturēts vai anulēts 

7.2.2. uzņēmums, kurā strādā apliecinājuma turētājs, nav samaksājis LJA biedra 

naudu. 

 

 

8. Komisijas lēmumu apstrīdēšana 

Pieteicējs var apstrīdēt Komisijas lēmumu mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža, 

iesniedzot LJA valdei rakstisku iesniegumu par Komisijas lēmuma pārskatīšanu un 

argumentējot savu prasījumu. Komisija izskata iesniegumu mēneša laikā un rakstiski 

sniedz savu atbildi Pieteicējam. Sarakste tiek glabāta LJA dokumentācijā. 

 

9. Datu aizsardzība 

Visi Pieteicēja un Biedru dati, kas nepieciešami kvalifikācijas piešķiršanai, 

pārbaudījumu organizēšanai un apliecinājuma piešķiršanai, tiek apstrādāti un aizsargāti 

likumā noteiktā kārtībā. 

 

10. Izmaiņas 

Visas izmaiņas šim nolikumam tiek sagatavotas rakstiski, apstiprinātas LJA valdē un 

pievienotas šim dokumentam. 

 

 

 

Apstiprināts 2021. gada 2. decembrī 

 

Paraksti: ____________________________  Valdes priekšsēdētājs A. Liede 

 

  ____________________________   Valdes loceklis I. Jurjāns                                  

 

  ____________________________    Valdes loceklis J. Kaža 

 

  ____________________________  Valdes loceklis A. Gusevs                                           

 

  ____________________________  Valdes loceklis V.Vucāns                                                                                                                   

  



Pielikums Nr. 1 

 

 

 

  

Latvijas jumiķu apvienības  
Jumiķu kvalifikāciju līmeņi un prasmes,  
saskaņā ar Būvniecības nozares kvalifikāciju 
 struktūrā iekļauto profesiju karti 
  

Klase Specializācija 

A: Plakanie jumti ieskaitot 
būvju hidroizolāciju 

  

A1 Bitumena materiālu hidroizolācija 

A2 Sintētisko materiālu hidroizolācija 

A3 Šķidrā hidroizolācija 

B: Slīpie jumti   

B1 Slānekļa un šķiedrcementa plāksnīšu jumta segums 

B2 Viļņoto lokšņu jumta segums 

B3 Māla kārniņu un betona dakstiņu segums 

B5 Bitumena jumstiņu segums 

B6 Niedru jumtu segums 

B7 Koka jumta segums 

C: Fasāžu apdare   

C1 
Ieklāšana mehāniski stiprināta redzamiem 
stiprinājumiem. 

C2 
Ieklāšana mehāniski stiprināta paslēptiem 
stiprinājumiem. 

C3 Ieklāšana pielīmējot 

D: Metāla segumi   

D1 Profilēto metāla lokšņu segumi 

D2 Segumi no loksnēm un ruļļiem 

B4 Maza formāta metāla detaļu jumta segums 

E: Namdaru un konstruktīvie 
darbi 

  

E1 Ēkas koka konstrukcijas 

E2 Jumta koka konstrukcijas 

E3 Koka fasādes konstrukcijas 

E4 Jumta metāla konstrukcijas 

F: Skārdnieka darbi   

F1 Skārda detaļu izgatavošana darbnīcā 

F2 Noteku montāža un izgatavošana 



   

G: Darbs augstumā   

G1 Darbs augstumā 

G2 Industriālais alpīnisms 

G3 Kolektīvo drošības līdzekļu montāža 

S: Speciālie darbi    

S1 Sastatnes 

S2 Transports un iekārtas 

S3 Zibens aizsardzība 

S4 Jumta loga iestrādne 

S5 Solāro sistēmu montāža 

 

  



Pielikums Nr. 2 

Latvijas jumiķu apvienības Jumiķu 
kvalifikāciju līmeņi un prasmes, saskaņā 

ar Būvniecības nozares kvalifikāciju 
struktūrā iekļauto profesiju karti 

 

  

 

 
 

  

Kvalifikācijas 
pakāpes 

Nosacījumi Prasības 

7 

◦ Eksaminācijas un apmācības procesa 
koordinēšana; 
◦ Vada kādu LJA struktūru vai darba grupu; 
◦ Veic tehnisko slēdzienu izstrādi; 
◦ Pārstāv LJA intereses kādā valsts vai 
starptautiskā organizācijā; 
◦ Piedalās likumdošanas izstrādē. 

◦ Iegūts meistara 
diploms un 
augstākā izglītība 
profesijā, VAI: 
◦ Ir 5 gadu darba 
pieredze 5. 
kvalifikācijas 
pakāpē. 6 

◦ Veic darbu uzraudzību un novērtēšanu; 
◦ Pasniedz lekcijas un praktiskās apmācības 
kursus; 
◦ Ir iesaistījies kādā LJA darba grupā vai 
struktūrvienībā; 
◦Pieņem jumiķu kvalifikācijas eksāmenus. 
◦Veic objektu apsekošanas (ekspertīzes), ja 
iegūts eksperta sertifikāts 

5 

◦ Pilnībā pārzina atbilstošās specializācijas 
prasmes, patstāvīgi vada uzdotos darbus.  
◦ Veic objektu plānošanu, tāmēšanu, 
materiālu aprēķinus, mehānismu un 
instrumentu atlasi. 
◦ Komunicē ar pasūtītājiem un būvniecības 
procesa dalībniekiem, nodrošina projektu 
dokumentāciju.  
◦ Pārzina finanšu plānošanu, būvniecības 
normatīvus un darbaspēka nodarbinātības 
likumdošanu.  
◦ Nodrošina darba vidē balstītu apmācības 
procesu norisi uzņēmumā.  
◦ Spēj no dažādu materiālu ražotāju 
izstrādājumiem izveidot normatīvajiem 
aktiem atbilstošus risinājumus. 

◦ Iegūts Meistara 
diploms VAI: 
◦ vismaz 6 gadi 
darba pieredze, 
VAI: 
◦ ir 3 gadu darba 
pieredze 
3.kvalifikācijas 
pakāpē. 

4 

◦ Spēj patstāvīgi izpildīt atbilstošās 
specializācijas darbus bez sarežģītības 
ierobežojuma.  
◦ Prot aprēķināt materiālu apjomus, 
izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un 
materiālus.  
◦ Spēj patstāvīgi izvēlēties atbilstošu tehnisko 
risinājumu un izstrādāt tehnisko skici uzticētā 
darba veikšanai, kas derīga ar 5. kvalifikācijas 
līmeņa apstiprinājumu.  
◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas 
pakāpes speciālista uzraudzībā. 

◦ Iegūts Zeļļa 
diploms vai ir 
vismaz 3 gadi darba 
pieredze, VAI: 
◦ Ir 1,5 gada darba 
pieredze 
3.kvalifikācijas 
pakāpē. 



 

  

3 

◦ Spēj patstāvīgi veikt atbilstošās 
specializācijas darbus un patstāvīgi izpildīt 
augstākas kvalifikācijas pakāpes speciālista 
uzdevumus. 
◦ Prot pielietot projektā paredzētos 
materiālus atbilstoši tehnoloģijai un pielietot 
atbilstošus instrumentus, tehnoloģijas un 
vadlīnijas.  
◦ Spēj darbā piemērot materiālu ražotāju 
montāžas instrukcijas un projektā paredzēto 
risinājumu izveidi, pārzina tipveida mezglus 
un prot lasīt projekta rasējumus ( skices).   
◦ Spēj atšķirt darbam pielietojamās 
tehnoloģijas un izvēlēties atbilstošo; ja 
nepieciešamajai tehnoloģijai nepieciešama 
augstāka kvalifikācija - piesaista atbilstošu 
speciālistu.  
◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas 
pakāpes speciālista uzraudzībā. 

◦ Iegūts 1,5 gada 
profesionālo studiju 
programmas 
atestāts vai 2 gadu 
darba pieredze,  VAI 
◦ Ir 12 mēnešu 
darba pieredze 2. 
kvalifikācijas 
pakāpē, VAI 
◦ Jābūt 
apliecinājumam par 
darba pieredzi, kas 
apliecināta LJA. 

 

 

2 

◦ Var veikt vienkāršus darbus augstākas 
kvalifikācijas speciālista uzraudzībā. 
◦ Atšķir dažādus materiālus un tehnoloģijas, 
prot izvēlēties un sagatavot augstākas 
kvalifikācijas speciālistam nepieciešamo. 
◦ Prot apieties ar pacēlāja tehniku. 
◦ Ir apliecība darbam augstumā. 
◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas 
pakāpes speciālista uzraudzībā. 

◦ Nav iegūts 1,5 
gadu profesionālo 
studiju programmas 
atestāts, bet ir 
atbilstoša darba 
pieredze, VAI:  
◦ Ir 6 mēnešu 
pieredze 1 
kvalifikācijas 
pakāpē. Jābūt 
apliecinājumam par 
darba pieredzi, kas 
apliecināta LJA. 

 

1 

◦ Pārzina personīgās un kolektīvās drošības 
un nodrošināšanās principus. 
◦ Prot norobežot būvlaukumu. 
◦ Pārzina brīdinājumu simbolus un prot tos 
izvietot būvlaukumā. 
◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas 
pakāpes speciālista uzraudzībā. 

  

 

 

  



 

 

 

Pielikums Nr. 3 

  

 

  

Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti pretendentiem 
uz kvalifikācijas iegūšanu 

 
 

 

 

   
 

   
 

 
Pretendents 

Iesniegšanai nepieciešamie 
dokumenti 

 

 Uz 1. kvalifikācijas līmeni apliecinājums par darba drošības apguvi  

   fotogrāfija  

 Uz 2. kvalifikācijas līmeni apliecība par darbu augstumā  

   apliecinājums par darba stāžu*  

   

3 (trīs) kvalifikācijas darbu pārskati par 
katru pieteikto specializāciju ar 
apliecinājumiem 

 

   fotogrāfija  

 Uz 3. kvalifikācijas līmeni 
iegūtās profesionālās izglītības dokuments 
(ja ir) 

 

    apliecinājums par darba stāžu*  

   

3 (trīs) kvalifikācijas darbu pārskati par 
katru pieteikto specializāciju ar 
apliecinājumiem 

 

   
apliecinājums par dalību jumiķu 
čempionātā (ja ir) 

 

   fotogrāfija  

 Uz 4. kvalifikācijas līmeni Zeļļa diploms (ja ir)  

   apliecinājums par darba stāžu*  

   
iegūtās profesionālās izglītības dokuments 
(ja ir) 

 

   

4 (četri) kvalifikācijas darbu pārskati par 
katru pieteikto specializāciju ar 
apliecinājumiem 

 

   
apliecinājums par dalību jumiķu 
čempionātā (ja ir) 

 

   fotogrāfija  

 Uz 5. kvalifikācijas līmeni Zeļļa vai Meistara diploms (ja ir)  

   
iegūtās profesionālās izglītības dokuments 
(ja ir) 

 

   apliecinājums par darba stāžu*  

   

5 (pieci) kvalifikācijas darbu pārskati par 
katru pieteikto specializāciju ar 
apliecinājumiem 

 

   
apliecinājums par dalību jumiķu 
čempionātā (ja ir) 

 

   fotogrāfija  



   
 

   
 

   
 

   
 

 

Uz 6. kvalifikācijas līmeni apliecinājums par stāžu 5. kvalifikācijas 
pakāpē vai diploms par augstāko 
profesionālo izglītību (der Meistara 
diploms) 

 

   Eksperta sertifikāts (ja ir)  

 

  ir reģistrējies kādā no LJA citām valsts 
līmeņa darba grupām 

 

   
semināra vai cita veida apmācību 
programma 

 

   fotogrāfija  

 

Uz 7. kvalifikācijas līmeni apliecinājums par atbilstību 6. 
kvalifikācijas pakāpei  

 

   IFD tiesneša apliecinājums (ja ir)  

 

  vada/piedalās kādā no LJA, likumdošanas 
vai starptautiskām darba grupām  

 

   Eksperta sertifikāts (ja ir)  

   fotogrāfija  

 

*katram līmenim nepieciešamais darba stāžs atainots LJA noteiktajā 
sarakstā par Jumiķu kvalifikāciju līmeņiem un prasmēm, saskaņā ar 

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju karti (šī 
Nolikuma pielikums Nr. 2) 

 

 

  



     

 
 

Kvalifikācijas iegūšanai iesniedzamo 
darbu pārskats 

 
 
 

Pieteicējs (vārds, uzvārds): 
Personas kods: 

 
Tālruņa numurs:  

 
E-pasts:  
 
Uzņēmums, kurā strādā:  

 VAI  
Pašnodarbinātais  

Reģistrācijas numurs:  
 
Uzņēmuma adrese: 
 
Uzņēmuma tālruņa Nr.:  
 
Uzņēmuma e-pasts:  
 

 VAI 
Bezdarbnieks  

 
 
Vēlos iegūt kvalifikāciju šādā specializācijā:  
Specializāciju kodi atrodami šeit. 
Kvalifikācijas līmeņi un tiem nepieciešamās 
prasmes atrodami šeit. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializācijas kods 
(piem., A2, E4) 

Kvalifikācijas 
līmenis 

  

http://www.jumiki.lv/index.php/kvalifikacijas
http://www.jumiki.lv/images/Kvalifikaciju_limeni_un_atbilstosas_prasmesL.pdf


 
Objekta nosaukums:  

 
 

 
Objekta adrese  

 
 
 

Kad darbs tika veikts:  

datums (vismaz gads) 
 

Jumta seguma veids, 
nosaukums:  

 
 

Foto1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Foto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darba uzdevums, kas 
tika darīts:  

 
 
 
 

Ar kādiem materiāliem 
un tehnoloģijām veikts 
darbs:  

 

 
 
 
Datums                                                           Paraksts 
 
!!! Pielikumā: objekta pieņemšanas - nodošanas akts vai darbu izpildes 

apliecinājums. 

 

 



Pielikums Nr. 4 

 

 

   
 
 

Pretendentiem noteiktie pārbaudījumi kvalifikāciju 
iegūšanai 

 

 

 
   

 
   

Uz kuru 
kvalifikācijas 

līmeni 
pretendē 

Pārrunas un/vai 
pārraudzība 

Jākārto teorētiskais 
eksāmens 

Jākārto praktiskais 
eksāmens 

Uz 1.līmeni x     

Uz 2.līmeni x     

Uz 3.līmeni x     

Uz 4. līmeni x 
x 
 

var aizstāt ar Zeļļa diplomu vai 
profesionālās izglītības diplomu 

x 
 

var aizstāt ar Zeļļa diplomu 
vai profesionālās izglītības 
diplomu, vai dalību jumiķu 

čempionātā 

Uz 5.līmeni x 

x 
 

var aizstāt ar Meistara diplomu vai 
profesionālās izglītības diplomu 

x 
 

var aizstāt ar Meistara 
diplomu vai profesionālās 

izglītības diplomu, vai 
dalību jumiķu čempionātā 

Uz 6.līmeni x x 
 

(Eksperta/kvalifikatora/pasniedzēja 
kursu eksāmens) 

x 
 

(veikta ekspertīze, kursa vai 
eksāmena materiāla 

prezentācija) 

Uz 7.līmeni x     

 

 


