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Eksaminācijas procedūra  
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2. Saskanīgie dokumenti 

3. Saīsinājumi 

4. Eksaminācijas process 

5. Eksāmena norise 

6. Vērtējums 

7. Nesekmīgi nokārtota eksāmena pārlikšana 

8. Pretenzijas un sūdzības 

 

1.Mērķis un lietošanas joma 
Šajos norādījumos noteikta eksāmena norises gaita. 

 

2.Saistītie dokumenti 
LVS EN ISO/IEC 17024  
SpecSC vadības rokasgrāmata. 

 

3.Saīsinājumi 
LEEA - Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācija 

SpecSC - LEEA Specializētais sertifikācijas centrs 

EK - eksperts 

EKK – eksaminācijas komisija 

 

4. Eksaminācijas process reglamentētajās sfērās 
4.1. Pretendents iesniedz SpecSC referentei pirmreizējai sertifikācijai nepieciešamos 

dokumentus (skat. RI.05.02.), ko izvērtē SpecSC vadītājas nozīmētais eksperts.  

4.2. Pēc eksperta atzinuma par pretendenta atbilstību sertifikācijas prasībām, SpecSC vadītāja 

nozīmē eksaminācijas komisiju, kurā ietilpst vismaz 2 būvspeciālisti, vismaz viens 

būvspeciālists pretendenta norādītajā sfērā - nozares eksperti, t.sk. komisijas priekšsēdētājs un 

uzaicināts eksperts ugunsdrošības jomā. 

4.3.SpecSC vadītāja vai vadītājas vietniece saskaņo eksāmena norises vietu un laiku ar 

sertifikācijas pretendentiem. 

4.4.SpecSC vadītāja sagatavo atbilstoši darba jomām un virzieniem eksaminācijas protokolus 

un eksāmena biļetes. Papildus katrs pretendents reglamentētā sfērā saņem vienu biļeti ar 

jautājumiem ugunsdrošības jomā.  

4.5.Eksāmena biļetes atbilstoši darba sfērai tiek izsniegtas tikai viena sprieguma līmeņa 

ietvaros (līdz1kV, vai līdz 35 kV, vai virs 100-400kV), jo vienā eksāmena reizē pretendents 

drīkst kārtot eksāmenu tikai viena sprieguma līmeņa ietvaros. 

4.6.Eksāmena biļetes ietver kā teorētiskos, tā arī praktiskas dabas jautājumus-uzdevumus, kas 

apliecina praktisko pieredzi, kompetenci un spēju analizēt kompleksās situācijas, sniedzot 

izvērstas atbildes izvēlēta darbības sfērā un virzienā. 

4.7.Eksāmens ir rakstisks. Biļešu saturs dod novērtējumu par pretendenta zināšanām 

likumdošanā un darbības jomā nepieciešamajām praktiskajām iemaņām. 

 

 



Ierobežotas pieejamības informācija 

 

Informācijas publiskošana, kopēšana, izplatīšana un pārveidošana bez LEEA SpecSC rakstiskas piekrišanas nav atļauta. 

 

4.6.1. Sfērā “Elektroietaišu projektēšana” pretendentam jāatbild: 

4.6.1.1.vismaz trīs teorētiskie jautājumi par būvprakses vispārīgiem jautājumiem, 

normatīvajiem aktiem, tajā skaitā būvprojektēšanas un būvprojekta dokumentāciju, projekta 

vadību, būvniecības procesa posmiem, autoruzraudzību;  

4.6.1.2.vismaz trīs praktiskie uzdevumi, kas saistīti ar izvēlēto sfēras virzienu;  

4.6.1.3. no 3 līdz 5 jautājumi ugunsdrošības jomā, atbilstoši darbības sfērai.  

4.6.2. Sfērā “Elektroietaišu būvdarbu vadīšana” un “Elektroietaišu izbūves darbu 

būvuzraudzība” pretendentam jāatbild: 

4.6.2.3. ne mazāk kā divi jautājumi par katru no būvei izvirzāmām būtiskām prasībām, ja tās 

noteiktas normatīvajos aktos un attiecināmas uz konkrēto darbības sfēru, kurā pretendents 

vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības;  

4.6.2.4.viena rakstiska uzdevuma ar attiecīgo standartu piemērošanu; 

4.6.2.5. ne mazāk kā diviem patstāvīgai praksei būtiskiem uzdevumiem; 

4.6.2.6. no 3 līdz 5  jautājumi ugunsdrošības jomā.  

4.7. Eksāmena programmas jautājumus katram sertifikācijas virzienam, jomai un līmenim 

apstiprina SpecSC vadītāja. Klasifikatora norādīto virzienu programmu saturu ir novērtējis 

LATAK eksperts. Programmas reglamentētā sfērā ugunsdrošības jomā ir saskaņotas ar 

VUGD. 

4.8. Pēc eksāmena EKK paziņo pretendentam eksāmena rezultātus un iesniedz SpecSC 

vadītājai eksaminācijas protokolus. 

 

5. Eksāmena norise 
5.1. Eksāmens notiek labiekārtotā telpā, kas aprīkota saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 

prasībām: labu apgaismojumu, izolētu no apkārtnes trokšņiem u.c. Maksimālais 

eksaminējamo skaits telpā - 8 personas. 

5.2. Ierodoties uz eksāmenu, pretendents uzrāda SpecSC vadītājai vai vadītājas vietniecei 

personu apliecinošu dokumentu. 

5.3. SpecSC vadītāja, eksāmenam sākoties, izskaidro pretendentiem eksāmena norisi, laiku un 

kārtību. 

5.3. Pretendenta zināšanu novērtēšana notiek pēc eksāmena biļešu sistēmas. Katrai 

sertifikācijas jomai un reglamentētajai vai nereglamentētajai sfērai ir savs biļešu komplekts ar 

atbilstošās jomas un virzienu jautājumiem, kā arī atsevišķs biļešu komplekts ar jautājumiem 

ugunsdrošības jomā.  

5.4. SpecSC vadītāja noskaidro, vai pretendentam eksāmena norise un visi eksāmena 

jautājumi ir saprotami.  

5.5.Sagatavošanas laikā, kas ir 3 stundas, pretendents rakstiski veic pierakstus eksāmena 

biļetē atvēlētajā vietā.  

5.6. Eksāmena laikā pretendentam tiek nodrošināta piekļuve normatīvo aktu un 

energostandartu tekstiem. Palīglīdzekļu izmantošana eksāmena laikā ir aizliegta. 

5.7. Pēc atbilžu sagatavošanas pretendents un EKK veic pārrunas par eksāmena biļešu 

jautājumiem, eksaminācijas pārrunas laikā nodrošināts audioieraksts, kas tiek glabāts 

atbilstoši likumdošanā paredzētajām laikam un nosacījumiem. Eksperti drīkst uzdot 

papildjautājumus par nepilnīgi izklāstītajiem biļetes jautājumiem. Jautājumi, kas neattiecas uz 

doto biļeti, nav paredzēti. Galīgo vērtējumu EKK ieraksta eksaminācijas protokolā, to 

apstiprinot ar saviem parakstiem. 
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5.8. Ja pretendents kādā no sertifikācijas jomas virzieniem eksāmenu nokārto nesekmīgi, 

saņemot atzīmi mazāku par 7, pretendents šajā jomas virzienā netiek sertificēts. Ja pretendents 

nenokārto ugunsdrošības jautājumu biļeti, saņemot atzīmi mazāku par 7, pretendents netiek 

pielaists pie turpmākās kārtošanas speciālizētajos virzienos un līdz ar to netiek sertificēts. 

Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs protokolā veic ierakstu par pretendenta kompetences 

neatbilstību, ko ar saviem parakstiem apliecina pārējie eksperti, kuri piedalās eksaminācijas 

procesā. EKK ar neatbilstošo vērtējumu iepazīstina arī pretendentu. 

Sertifikācijas eksāmena protokolu skat. rokasgrāmatas nodaļā VR.03.02. 

5.9. Ja eksāmena apjoms ir liels un to nevar nokārtot vienā reizē, iespējams eksāmenu kārtot 2 

reizes, katru reizi sertifikantam saņemot biļetes tikai viņa pieprasītajos virzienos. Viss 

eksāmena apjoms jānokārto viena mēneša laikā. Lēmums par sertifikāta piešķiršanu tie 

pieņemts pēc visa eksāmena apjoma nokārtošanas. 

 

6. Vērtējums 
Eksāmena novērtējumu veic EKK. Viņu vērtējumu nevar iespaidot EKK nepiederošas 

personas. 

Eksāmens tiek vērtēts pēc desmit baļļu sistēmas. 

Eksperti izmanto šādu vērtēšanas skalu: 

(10) – zināšanas pārsniedz sertifikācijas jautājumu prasības, kandidāts parāda dziļu problēmu 

izpratni; 

(9) – pilnā mērā apgūtas jautājumu prasības; 

(8) - pilnā mērā apgūtas jautājumu prasības, taču reizēm trūkst dziļākas izpratnes sarežģītākos 

gadījumos; 

(7) – kopumā apgūta jautājumu būtība, tomēr konstatējuma mazāk svarīgu detaļu neizpratne; 

(6) - kopumā apgūta jautājumu būtība, tomēr konstatējama atsevišķu svarīgu detaļu 

nepietiekoša izpratne; 

(5) – vāji apgūta jautājumu būtība, tomēr konstatējama vairāku svarīgu detaļu nepietiekoša 

izpratne; 

(4) - vāji apgūta jautājumu būtība, tomēr konstatējama pamatjautājumu nepietiekoša izpratne. 

 

Eksaminācijas komisijas eksperti lēmumu par eksāmena rezultātu pieņem pēc vienošanās 

principa. VUGD pārstāvis ir ekspertu komisijas loceklis, kura uzdevums ir vērtēt pretendenta 

atbilstību vai neatbilstību viņa izvelētajai sertificēšanas jomai ugunsdrošībā. VUGD pārstāvis 

tiesīgs veikt pretendenta kompetences pārbaudi ugunsdrošības jomā, piemērojot arī VUGD 

sagatavotos jautājumus. Gadījumā, ja pretendenta zināšanas ugunsdrošības jomā nav 

pietiekošas, VUGD pārstāvim ir tiesības pieņemt lēmumu par pretendenta kompetences 

neatbilstību un atteikt piešķirt sertifikātu vai papildināt sertifikātu ar jaunu profesionālās 

prakses jomu. 

Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja novērtējumā ir vismaz “7” balles. 

 

7. Nesekmīgi nokārtota eksāmena pārlikšana 
Gadījumā, ja pretendents eksāmenu nokārto nesekmīgi, pieļaujama atkārtota eksāmena 

kārtošana mēneša laikā (no pirmā eksāmena kārtošanas brīža) bez maksas. Ja pretendents 

atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SpecSC pieņem lēmumu par personas 

kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam. Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt 

uz sertifikāta saņemšanu ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas 

kompetences neatbilstību. 
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8. Eksaminācijas procedūra nereglamentētajās sfērās 

 
Visa eksaminācijas procedūra nereglamentētajās sfērās ir tieši tāda pati kā reglamentētajās 

sfērās, pretendentam jāatbild arī eksāmena biļetes jautājumi ugunsdrošības jomā, ko 

sastādījis VUGD.  

 

 

9. Pretenzijas un sūdzības 

  
Pretenzijas par EKK darbu pretendents var iesniegt SpecSC vadītājai. 

Pretenziju iesniegšana ir aprakstīta norādījumos vadības rokasgrāmatas nodaļā VR.05. 

 


