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NOLIKUMS
PAR ELEKTRODROŠĪBAS GRUPAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU

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

LEEA SpecSC elektrodrošības grupas piešķiršanas nolikums
LEEA SpecSC veic elektrodrošības grupas piešķiršanu personām saskaņā ar 08.10.2013.
MK noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka
elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" šādās
elektrodrošības grupās:
1.
2.
3.
4.
5.

A (neatkarīgi no sprieguma vērtības) elektrodrošības grupa;
B zemsprieguma (turpmāk - Bz) elektrodrošības grupa;
B augstsprieguma (turpmāk – B) elektrodrošības grupa;
C zemsprieguma (turpmāk – Cz) elektrodrošības grupa;
C augstsprieguma (turpmāk – C) elektrodrošības grupa;

Elektrodrošības grupas apliecība tiek piešķirta, izvērtējot pretendenta praktisko darba pieredzi
un nokārtojot eksāmenu saskaņā Latvijas Republikas Likumu, MK noteikumiem, LEEA
SpecSC izstrādātajām prasībām.
Prasības noteiktas elektrodrošības grupas iegūšanai tiek noteiktas saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.1041.
B un C elektrodrošības grupa dod tiesības strādāt arī visās zemāka sprieguma līmeņa
elektroietaisēs.
Darbus elektroietaisēs drīkst veikt personas, kurām piešķirtas atbilstošas elektrodrošības
grupas.
Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai:
1. A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību. Pirms darbu
uzsākšanas saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem
darba vietā.
2. Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un
ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz
otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
3. B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un
ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz
otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.
4. Cz elektrodrošības grupa - iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz
vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu.
5. C elektrodrošības grupa - iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma
elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.
Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.
Nokārtojot eksāmenu par atbilstošu elektrodrošības grupu, LEEA SpecSC piešķir apliecību, kas
noformēta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041.
Kā galvenie posmi elektrodrošības grupas apliecības iegūšanas procesā tiek izdalīti: dokumentu
izskatīšanas procedūra, eksaminācijas procedūra un elektrodrošības grupas piešķiršanas
procedūra.
1. Dokumentu izskatīšanas procedūra
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Eksāmena kārtošanai pretendents iesniedz SpecSC referentam nepieciešamos dokumentus:
a) Iesniegumu zināšanu pārbaudei;
b) Dokumenta kopiju par iegūto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
c) Iepriekš iegūto elektrodrošības grupas apliecinājumu;
d) Foto 3x4 cm;
e) Papildus materiālus.
Pēc dokumentu saņemšanas SpecSC referents nodod ekspertam izvērtēt iesniegto dokumentu
atbilstību eksaminācijas nepieciešamajām prasībām. Dokumentu atbilstību (neatbilstību)
eksaminācijas prasībām eksperts rakstiski apliecina.
Pozitīva novērtējuma gadījumā pretendents tiek informēts par eksāmena kārtošanas
iespējamību. Negatīva vērtējuma gadījumā elektrodrošības grupas piešķiršanas process tiek
atlikts līdz konstatēto neatbilstību novēršanai. Gadījumā, ja konstatētās neatbilstības nav
iespējams novērst, tad LEEA SpecSC pieņem lēmumu par pretendenta kompetences
neatbilstību elektrodrošības grupas saņemšanai.
2. Eksaminācijas procedūra
Pēc pozitīvas dokumentu izskatīšanas procedūras, pretendents tiek pielaists pie eksāmena
kārtošanas, paziņojot pretendentam par eksāmena norises vietu un laiku. Pirms eksāmena
SpecSC sagatavo eksaminācijas protokolus un eksāmena testa jautājumus. Tiek izvēlēta
eksaminācijas komisija (EK) no LEEA SpecSC kvalificētajiem ekspertiem-vismaz vienam
komisijas loceklim jābūt piešķirtai elektroietaises darba sprieguma atbilstoša elektrodrošības
grupa.
Ierodoties uz eksāmenu, pretendents uzrāda eksaminācijas komisijai (EK) personu apliecinošu
dokumentu. EK, eksāmenam sākoties, izskaidro pretendentam eksāmena norisi, laiku un
kārtību.
Pretendenta zināšanu novērtēšana notiek pēc testu sistēmas.
Katrai elektrodrošības grupai ir savs eksāmena testu komplekts, kas satur noteiktu jautājumu
skaitu.
Zināšanu pārbaudei izmanto testa jautājumus ar četriem atbilžu variantiem, no kuriem tikai
viena ir pilnīgi pareiza un atbilst MK noteikumiem Nr.1041.
A elektrodrošības grupas iegūšanai tiek izsniegti 20 jautājumi, B grupas iegūšanai 30 jautājumi,
Bz grupas iegūšanai 25 jautājumi, C un Cz grupas iegūšanai 35 jautājumi.
Testa jautājumu atbildes sagatavošanas laiks ir 1 stunda.
Testa jautājumu lapā pretendentam kreisās puses lodziņā ir jāatzīmē pareizā atbilde, ievelkot
krustiņu. Vienu reizi ir pieļaujams kļūdainas atbildes labojums, pilnībā aizkrāsojot kļūdainās
atbildes lodziņu.
Pēc jautājumu lapas aizpildīšanas pretendentam tā jāparaksta un jānodod zināšanu pārbaudes
komisijai. Iesniedzot testu eksaminācijas komisijai, EK pārbauda, vai pretendents ir aizpildījis
visus testā paredzētos laukus.
Eksāmena laikā palīglīdzekļu izmantošana nav atļauta. Pēc sagatavošanās pretendents un EK
veic pārrunas par testa jautājumiem. Pretendenta zināšanu novērtējumu EK ieraksta
eksaminācijas protokolā, to apstiprinot ar saviem parakstiem.
Eksāmena novērtējumu veic EK. Testa vērtējums var būt „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
Eksāmens tiek vērtēts tikai pēc procentuāli pareizo atbilžu skaita.
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„Ieskaitīts”, ja atbildēti pareizi 70-100% jautājumu. Ja eksāmens nav nokārtots, tas jākārto
atkārtoti.
3. Elektrodrošības grupas piešķiršanas procedūra
Pēc eksāmena nokārtošanas eksperti, pārskatot eksāmena rezultātus, rekomendē SpecSC
vadītajai piešķirt/nepiešķirt pretendentam noteiktu elektrodrošības grupu un SpecSC vadītaja
pieņem lēmumu par elektrodrošības grupas piešķiršanu/nepiešķiršanu pretendentam. Eksāmena
rezultāti jāizskata 3 dienu laikā.
Pretendentiem, kuriem eksaminācijas komisija rekomendējusi atteikt elektrodrošības grupas
piešķiršanu, ja eksāmens nav sekmīgi nokārtots, tiek paziņots par eksāmena nenokārtošanas
iemesliem.
Gadījumā, ja pretendents eksāmenu nokārto nesekmīgi, pieļaujama atkārtota eksāmena
kārtošana mēneša laikā (no pirmā eksāmena kārtošanas brīža). Ja pretendents atkārtoti nav
nokārtojis kompetences pārbaudi, SpecSC vadītāja pieņem lēmumu par personas kompetences
neatbilstību un paziņo to pretendentam. Personai ir tiesības atkārtoti pretendēt uz apliecības
saņemšanu ne agrāk kā trīs mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences
neatbilstību.
Pretendents, kurš sekmīgi nokārtojis elektrodrošības grupas eksāmenu, saņem elektrodrošības
grupas apliecību. Apliecība jāizsniedz 5 dienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas.
Elektrodrošības apliecības derīguma termiņš ir līdz 3 gadiem:
- Ja pretendents eksāmenā pareizi atbildējis uz 85%-100% jautājumu, tad elektrodrošības
apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 3 gadi;
- Ja pretendents eksāmenā pareizi atbildējis uz 70%-85% (neieskaitot) jautājumu, tad
elektrodrošības apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 1 gads;
Ja pretendents ir pārkāpis MK noteikumu Nr.1041 prasības vai elektrodrošības
reglamentējošajos normatīvajos aktos ir veiktas būtiskas izmaiņas, pretendentam tiek nozīmēta
ārpuskārtas zināšanu pārbaude.
Ārpuskārtas zināšanu pārbaude tiek veikta tādā pašā apjomā kā sākotnējā un atkārtotā zināšanu
pārbaude.
Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība attiecībā uz elektrodrošības grupu piešķiršanu
aprakstīta instrukcijā RI.09.01.
4. Persona, kura saņēmusi apliecību, apņemas:
4.1.Apliecību lietot tikai atbilstoši tā darbības jomai. Neatbilstoša apliecības lietošana ir tās
izmantošana reklāmā, katalogos un maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādēs par
elektrodrošības grupas piešķiršanas procedūru.
4.2.Apliecību nenodot izmantošanai un lietošanai citai personai
4.3.Nelietot apliecību pēc tās derīguma termiņa beigām.
Ja persona (apliecības turētājs) vēlas pagarināt esošās elektrodrošības apliecības derīguma
termiņu, tai, ne vēlāk, kā mēnesi pirms elektrodrošības apliecības derīguma termiņa beigām,
jāiesniedz nepieciešamie dokumenti (iesniegums, izglītības dokumenta kopija un iepriekšējās
elektrodrošības apliecības kopija), lai varētu pagarināt vai manīt elektrodrošības grupu. Pēc
dokumentu izvērtēšanas un atkārtotas zināšanu pārbaudes, persona saņem elektrodrošības
grupas pagarināšanu vai maiņu.
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Zināšanu pārbaude vienam pretendentam: 35.00 EUR
Atkārtota zināšanu pārbaude vienam pretendentam: 25.00 EUR.
5.Piešķirtā elektrodrošības apliecība tiek anulēta:
5.1.ja beidzas tās darbības laiks (apliecības derīguma termiņš);
5.2.ja apliecības īpašnieks atsakās no savas apliecības;
5.3.ja apliecība ir viltota;
5.4.ja apliecība tiek neatbilstoši lietota;
5.5.ja pretendents apliecības saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis
pamats lēmuma pieņemšanai par apliecības piešķiršanu;
5.6. ja netiek nokārtota vai pretendents neierodas uz ārpuskārtas zināšanu pārbaudi, kas tiek
rīkota saistībā ar energostandartu prasību vai elektrodrošības jomu reglamentējošo tiesību aktu
pārkāpumu vai veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos.
Persona, kurai elektrodrošības apliecība anulēta, pamatojoties uz 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. punktu,
var pretendēt uz atkārtotu apliecības saņemšanu ne agrāk kā sešus mēnešus pēc SpecSC
elektrodrošības apliecības anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas. Atkārtoti jākārto eksāmens
atbilstošajā elektrodrošības grupā.
Piešķirto elektrodrošību grupu uzraudzība tiek veikta, apkopojot un izvērtējot saņemtās
sūdzības vai citu ieinteresēto pušu iesniegto informāciju par darbības pārkāpumiem.
Pielikumā iesnieguma forma elektrodrošības grupas piešķiršanas apliecības iegūšanai (skat.
pielikumu).
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Pielikums
LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS
SPECIALIZĒTAJAM SERTIFIKĀCIJAS CENTRAM

IESNIEGUMS
Es______________________________________________________________________
(vārds)

(uzvārds)

(tālruņa nr.)

(personas kods)
(e-pasts)

(dzīves vietas adrese)
(darba vieta)
(ieņemamais amats)
(profesija pēc diploma)

(kvalifikācija-inženieris, tehniķis, montieris)

Lūdzu piešķirt man ______ elektrodrošības grupu

PIELIKUMĀ DOKUMENTI:
 Dokumenta kopija par iegūto profesionālās kvalifikācijas līmeni;
 Iepriekš iegūtās elektrodrošības grupas apliecinājums;
 Foto 3x4 cm;
 Papildus materiāli

Apliecinu, ka piekrītu izpildīt sertifikācijas prasības attiecībā uz elektrodrošības grupas piešķiršanu, ievērot konfidencialitātes
prasības un iesniegt jebkuru novērtēšanai vajadzīgo informāciju.

Rīgā, ____ gada “____” “_____________”

_________________________
(paraksts)

Personas datu pārzinis – Latvijas Elektroenerģetiķu un Energobūvnieku Asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs, reģistrācijas Nr. 40008116388, Šmerļa iela 1
(9.stāvs), Rīga, LV-1006, e-pasts sc@bleea.lv tālruņa Nr.67240642
Personas datu izmantošanas juridiskais pamats – līdz 2018. gada 25.maijam – Fizisko personu datu aizsardzības likums 7.panta 1.punkts; sākot no 2018.gada
25.maija – Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts.
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