
Kompetences prasības sertifikācijai nereglamentētajā sfērā 
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Darbības 
sfēras 

spriegums 
(kV) 

Sertifikācijas virziens 

Sertifikācijas jomas nereglamentētajā sfērā 

Elektroietaišu 
projektēšanas darbu 

vadīšana un 
būvuzraudzība (1-V) 

Elektroietaišu 
montāža (2.) 

 
 

Elektroietaišu 
ekspluatācija (3.) 

Elektroietaišu 
ekspluatācijas 

darbu vadīšana un 
uzraudzība (3-V) 

Elektroietaišu 
ekspluatācijas 

tehniskā 
ekspertīze (3-E) 

Elektroietaišu 
tehnisko 

parametru 
mērīšana un 

pārbaude (4.) 

Elektroietaišu 
mērīšanas un 

pārbaudes 
tehniskā 

ekspertīze (4-E) 

1 110 - 400 Apakšstacijas un sadales punkti  

 

 

2.līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība 

 

 un 

 

 3 gadi praktiskā 

darba pieredze 

Elektroietaišu 

projektēšanā 

izvēlētajā spriegumā  

 

 

 

Vismaz 

elektrotehniskā 

izglītība 

vai 

elektromontiera 

arodizglītība 

 

Elektrodrošības 

grupas apliecība 

(derīga) 

 

un 

 

2 gadi praktiskā 

darba pieredze 

izvēlētajos 

virzienos un 

spriegumā 

 

 

 

Vismaz 

elektrotehniskā 

izglītība 

vai 

elektromontiera 

arodizglītība 

 

Elektrodrošības 

grupas apliecība 

(derīga) 

 

un 

 

2 gadi praktiskā 

darba pieredze 

izvēlētajos 

virzienos un 

spriegumā 

 

 

 

1.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

vai saistītā 

inženierzinātnē 

vai 

2.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

 

Elektrodrošības 

grupas apliecība 

(derīga) 

 

un 

 

3 gadi praktiskā 

darba pieredze 

Elektroietaišu 

ekspluatācijā 

izvēlētajā spriegumā 

 

 

 

2.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

 

Elektrodrošības 

grupas apliecība 

(derīga) 

 

un 

 

3 gadi praktiskā 

darba pieredze 

Elektroietaišu 

ekspluatācijas 

darbu vadīšanā un 

uzraudzībā 

izvēlētajā 

spriegumā 

 

 

 

 

Vismaz 

elektrotehniskā 

izglītība 

vai 

elektromontiera 

arodizglītība 

 

Elektrodrošības 

grupas apliecība 

(derīga) 

 

un 

 

2 gadi darba 

stāžs izvēlētajā 

sfērā un 

spriegumā 

 

 

 

2.līmeņa 

profesionālā 

augstākā izglītība 

 

Elektrodrošības 

grupas apliecība 

(derīga) 

 

3 gadi praktiskā 

darba pieredze 

Elektroietaišu 

tehnisko 

parametru 

mērīšanā un 

pārbaudē 

izvēlētajā 

spriegumā 

 

 

 

2 110 - 400 Gaisvadu līnijas 

3 110 - 400 Kabeļlīnijas 

4 110 - 400 Relejaizsardzība un automātika 

 

5 1 - 35 Gaisvadu līnijas 

6 1 - 35 Kabeļlīnijas 

7 1 - 35 Transformatoru apakšstacijas un 

sadales punkti 

8 1 - 35 Elektrostaciju elektriskā daļa, t.sk. 

elektrodzinēji un ģeneratori 

9 1 - 35 Relejaizsardzība un automātika 

 

10 līdz 1 Gaisvadu līnijas 

11 līdz 1 Kabeļlīnijas 

12 līdz 1 Elektrostaciju elektriskā daļa, 

t.sk., elektrodzinēji un ģeneratori 

(mikroģeneratori) 

13 līdz 1 Ēku elektroinstalācija 

14 līdz 1 Elektrotehniskās kontroles, 

vadības un automatizācijas 

sistēmas 

15 līdz 1 Transporta elektrotīkli un 

elektroiekārtas 

16 līdz 1 Automātisko ugunsaizsardzības, 

ugunsdzēsības sistēmu 

automātikas un vadības daļas 

17 līdz 1 Zibensaizsardzība un 

pārspriegumaizsardzība 

 

Piezīme: Praktiskājā darba pieredzes ilgumā tiek ieskaitīta darba pieredze vai prakse, kuru persona ir ieguvusi laikposmā no profesionālās vidējās izglītības iegūšanas dienas būvniecības vai 

elektroenerģētikas jomā un kura atbilst sertifikāta iegūšanai izvēlētajai darbības sfērai. 


