Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja
Sertificēšanas komisijai
_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds / personas kods)

_______________________________________________________________________
(e-pasts, tālruņa nr.)

IESNIEGUMS
Lūdzu izskatīt manas kandidatūras atbilstību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskā eksperta sertifikāta iegūšanai.
Ar Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.251 „Transportlīdzekļu
tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumiem” esmu iepazinies.
Par sevi sniedzu sekojošas ziņas:
Darba vieta:_____________________________________________________________
(nosaukums, adrese, tālruņa nr., e-pasta adrese)

_______________________________________________________________________
Izglītība: _______________________________________________________________
(atbilstoši MK noteikumu Nr.251 4.1.punkta prasībām)

Darba pieredze: _________________________________________________________
(atbilstoši MK noteikumu Nr.251 4.2.punkta prasībām)

PIELIKUMĀ:
1. Pases kopija.
2. Izglītības dokumentu kopija:
2.1. Ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītas profesionālās vidējās vai
profesionālās augstākās izglītības apliecinājums;
2.2. Vai profesionālās vidējās vai augstākās izglītības dokumenta kopija ar
pievienoto 3 gadu eksperta darba stāža apliecinājumu;
3. Profesionālās darbības apraksts (Curriculum Vitae).
4. Darba pieredze:
4.1. Apliecinošs dokuments par viena gada tehniskā eksperta darba pieredzi;
_______________________________________________________________
4.2. Vai 5 gadu darba pieredzes apliecinājums inženierdarbā ar sauszemes
transportlīdzekļiem;
_______________________________________________________________
5. Apliecinājums (deklarācija), ka pretendents nav izdarījis tīšu noziedzīgu
nodarījumu vai, ka tam sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā
kārtībā: ________________________________________________________
6. Divas fotogrāfijas (2,5 x 3 cm).
_____________
(datums)

_________________
(paraksts)

Iesniegums rēķina izrakstīšanai OCTA Tehniskā eksperta
sertifikāta iegūšanai
Pretendents, par kuru tiek veikta samaksa
Vārds, uzvārds ______________________________________________________

Maksātājs:
- Nosaukums ________________________________________________________
- Reģistrācijas numurs _________________________________________________
- Fiziskajai personai - personas kods ______________________________________
- Juridiskā adrese _____________________________________________________
- Bankas nosaukums ___________________________________________________

- konta nr. LV
Maksājuma mērķis – Saskaņā ar 23.04.2005. MK noteikumiem nr. 251.punktu 38.
- Adrese rēķina nosūtīšanai ____________________________________________
- Tālrunis ___________________________________________________________
- E-pasts ____________________________________________________________
Piezīmes:
1. Pēc pieteikuma saņemšanas un izrakstītā rēķina apmaksas veikšanas, pretendents tiek
pielaist pie OCTA sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta eksāmena kārtošanas.
2. Rēķina apmaksā iekļauta Sertificēšanas komisijas darba apmaksa, Tehniskā eksperta
apliecības un zīmoga izgatavošana.
3. Eksāmena nenokārtošanas gadījumā tiek atgriezta maksa par Tehniskā eksperta apliecības
un zīmoga izgatavošanu.
4. Iesniegumu var sūtīt arī uz e –pastu ltab@ltab.lv

Datums ____________

Paraksts __________________

