Noteikumi par Biedrības „Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu
Latvijas nacionālā asociācija” tehnisko vērtētāju un tehnisko ekspertu reģistru.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sauszemes transportlīdzekļu tehnisko vērtētāju un tehnisko ekspertu reģistrs ir nepieciešams, lai
veiktu biedrības speciālistu uzskaiti, uzturētu un kontrolētu to kvalifikācijas atbilstību, nodrošinātu
publicitāti.
2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ved sauszemes transportļīdzekļu tehnisko vērtētāju (turpmāk
saīsināti- vērtētājs) un tehnisko ekspertu (turpmāk saīsināti- eksperts) sarakstu (turpmāk – saraksts),
un tiem izvirzāmās prasības.
3. Sarakstu ved Biedrība „Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālā
asociācija ”(turpmāk saīsināti-STZELNA) valde.
II. Vērtētājam un ekspertam izvirzāmās prasības un iekļaušanai reģistra sarakstā
iesniedzamie dokumenti
4. Fizisko personu iekļauj attiecīgā reģistra sarakstā, ja tā atbilst šādām prasībām:
4.1. tehnisko vērtētāju sarakstā- ja tai ir STZELNA izsniegts attiecīgs tehniskā vērtētāja sertifikāts
(turpmāk – sertifikāts) un tā ir ieguvusi 3.vai 4.,vai 5.,vai 6. līmeņa profesionālo izglītību
inženiertehniskajā jomā, tai ir vismaz piecu gadu darba pieredze tajā;
4.2. tehnisko ekspertu sarakstā- ja tai ir STZELNA izsniegts attiecīgs tehniskā eksperta sertifikāts
un tā ir ieguvusi 4.,vai 5.,vai 6. līmeņa profesionālo izglītību inženiertehniskajā jomā, tai ir vismaz
desmit gadu darba pieredze tajā un piecu gadu darba pieredze tehniskās vērtēšanas jomā.
5. Fiziskā persona iesniedz pieteikumu biedrības valdei (1.pielikums) par uzņemšanu reģistrā.
Pieteikumam pievieno attiecīgi apliecinātas šādu dokumentu kopijas:
5.1. sertifikāta kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktos noteiktajām
prasībām;
5.2. atzīšanas apliecības kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajām
prasībām;
5.3. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja persona atbilst šo noteikumu 4.2.
apakšpunktā noteiktajām prasībām;
5.4.darba pieredzes aprakstu (CV).
III. Reģistra sarakstā iekļaujamās ziņas
6. Sarakstā par fizisko personu norāda šādas ziņas:
6.1. vārdu un uzvārdu;
6.2. personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša
dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);
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6.3. sarakstu, kurā pretendē tikt iekļauts;
6.4. profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas datumu,
numuru un derīguma termiņu (ja tāds ir), ja persona atbilst šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.
apakšpunktā noteiktajām prasībām;
6.5. izglītību apliecinoša dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas datumu un numuru, ja
persona atbilst šo noteikumu 4.2.vai 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;
6.6. kontakttālruņa numuru;
6.7. kontakta e-pasta adresi;
6.8. tehnisko vērtētāju vai tehnisko ekspertu reģistra sarakstā nepieciešamās informācijas
ievietošanas piekritības rakstisku apliecinājumu.
7. Papildus šo noteikumu 5. un 6.punktā noteiktajām ziņām, STZELNA valde var iekļaut reģistra
sarakstā citas ziņas, kuras pieteikuma iesniedzējs norādījis pieteikumā un lūdzis iekļaut tajā.
IV. Lēmuma pieņemšana un personas iekļaušana reģistra sarakstā
8. Personu iekļauj sarakstā, pamatojoties uz STZELNA valdes lēmumu.
9. STZELNA valde pieņem lēmumu par personas iekļaušanu reģistra sarakstā vai par atteikumu
iekļaut personu sarakstā kārtējā valdes sēdē pēc pieteikuma saņemšanas. Par pieņemto valdes
lēmumu personai tiek paziņots sekojošo 3 dienu laikā.
10. Izskatot pieteikumu, valde vai valdes apstiprinātā atbildīgā persona pārliecinās, ka:
10.1. persona atbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;
10.2. persona ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu un
tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
11. STZELNA valde pieņem lēmumu par personas iekļaušanu reģistra sarakstā, ja tā atbilst šo
noteikumu 10.punktā minētajiem nosacījumiem.
12. STZELNA valde pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut personu sarakstā, ja:
12.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
12.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo dokumentu prasībām;
12.3. persona neatbilst šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.
13. Ja STZELNA valdei tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas
faktu, valde pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut personu sarakstā.
V. Saraksta grozīšana un labošana
14. Ja šo noteikumu II. vai III nodaļās minētajos punktos noteiktajās ziņās radušās izmaiņas,
persona septiņu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz pieteikumu STZELNA valdei.
15. STZELNA valde pieņem lēmumu par reģistra saraksta grozīšanu vai atteikumu grozīt sarakstu,
un par to paziņo sekojošo triju darbdienu laikā pieteicējam .
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16. STZELNA valde pieņem lēmumu par saraksta grozīšanu attiecībā uz šo noteikumu 4.1., 4.2.,
4.3.apakšpunktā minētajām ziņām, ja ir ievēroti šo noteikumu 10.punkta nosacījumi.
17. STZELNA valde pieņem lēmumu par atteikumu grozīt sarakstu attiecībā uz šo noteikumu 4.1.,
4.2., 4.3.apakšpunktā minētajām ziņām, ja:
17.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
17.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;
18. STZELNA valdei, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju vai komercreģistra
ierakstiem, ir tiesības sarakstā aktualizēt ziņas par fiziskajām personām (vārds, uzvārds, personas
kods), ja šajos noteikumos noteiktajā termiņā nav saņemts pieteikums par attiecīgu izmaiņu
veikšanu.
19. Ja pieteikumā tiek konstatēta pārrakstīšanās kļūda, valde nosūta paziņojumu uz pieteikuma
iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas vai juridisko adresi, norādot:
19.1. kāda kļūda sarakstā konstatēta;
19.2. kā saraksts tiks labots;
19.3. septiņu dienu termiņu iebildumu celšanai.
20. Ja pieteikuma iesniedzējs šo noteikumu 19.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā iebildumus neceļ,
STZELNA valde pieņem lēmumu par saraksta labošanu un izdara attiecīgu labojumu.
21. Ja pārrakstīšanās kļūdu sarakstā konstatējis pieteikuma iesniedzējs un iesniedzis attiecīgu
paziņojumu STZELNA valdē, kļūdu sarakstā labo nekavējoties.
VI. Saraksta publicēšana un informācijas sniegšana par sarakstā ierakstītajām ziņām
22. Reģistra sarakstu ved STZELNA valdes apstiprināta persona.
.
23. Reģistra sarakstu publicē un tā grozījumus savā mājas lapā internetā ne vēlāk kā vienas nedēļas
laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas.
24. STZELNA valde pēc Valsts institūciju vai fizisku personu pieteikuma saņemšanas, kurā ir
norādīts objektīvi nepieciešamais ziņu saņemšanas iemesls, sniedz informāciju par sarakstā
iekļautajām vēsturiskajām ziņām par tehniskajiem vērtētājiem un tehniskajiem ekspertiem.
VII. Izslēgšana no saraksta
25. Fizisku personu no tehnisko vērtētāju vai tehisko ekspertu reģistra saraksta izslēdz, ja:
25.1. STZELNA valdei ir iesniegts attiecīgs pieteikums;
25.2. ir beidzies fiziskās personas tehniskā vērtētāja vai tehniskā eksperta profesionālo kvalifikāciju
apliecinošā dokumenta derīguma termiņš;
25.3. ir apturēta vai anulēta tehniskā vērtētāja vai tehniskā eksperta profesionālo kvalifikāciju
apliecinošā dokumenta darbība;
25.4. tehniskais vērtētājs vai tehniskais eksperts ir miris.
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26. STZELNA valde pieņem lēmumu par personas izslēgšanu no saraksta tekošās valdes sēdē pēc
tam, kad STZELNA valdei iesniegts attiecīgs pieteikums vai STZELNA valde ir uzzinājusi par šo
noteikumu 25.2. vai 25.3. vai 25.4. punktā minēto apstākļu iestāšanos.
27. STZELNA valde pieņem lēmumu par atteikumu izslēgt personu no saraksta, ja iesniegtie
dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām.
28. STZELNA valde, pamatojoties uz reģistra sarakstā iekļautajām ziņām par personas
profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta derīguma termiņu, ir tiesības pieņemt lēmumu
par tehniskā vērtētāja vai tehniskā eksperta izslēgšanu no saraksta šo noteikumu 25.2 .apakšpunktā
noteiktajā gadījumā, ja personas profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta derīguma
termiņš ir beidzies un nav saņemts pieteikums par attiecīgām izmaiņām.
35. Akreditēta sertificēšanas institūcija vai institūcija, kas izsniegusi atzīšanas apliecību, paziņo
STZELNA par šo noteikumu 5.2. vai 5.3. apakšpunktos minēto nepieciešamo dokumentu
anulēšanu, STZELNA valdei, pamatojoties uz šo paziņojumu, ir tiesības pieņemt lēmumu par
tehniskā vērtētāja vai tehniskā eksperta izslēgšanu no saraksta šo noteikumu 25.3.apakšpunktā
minētajā gadījumā, ja nav saņemts pieteikums par attiecīgām izmaiņām.
36. STZELNA valdei, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības sarakstā
aktualizēt ziņas par personas nāvi un pieņemt lēmumu par tehniskā vērtētāja vai tehniskā eksperta
izslēgšanu no saraksta šo noteikumu 25.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja nav saņemts
pieteikums par attiecīgām izmaiņām.
VIII. Noslēguma jautājumi
37.. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 5.jūniju
38. Noteikumi apstiprināti 2011.gada 5.jūnija Valdes sēdē, sēdes protokola nr.05/06/2011.
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