“Apstiprināts”
LDzB SC izpilddirektors
Māris Riekstiņš
2021.gada 07.septembrī
Elektrodrošības apliecības saņemšanas
EKSAMINĀCIJAS SHĒMAS APRAKSTS UN KRITĒRIJI
Saturs
1. Vispārīgi
2. Norise un atbildība
2.1. Dokumentu iesniegšana
2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana
2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi
2.4. Eksaminēšana
2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji
2.6. Atkārtota eksaminēšana
2.7. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana
2.8. Lēmuma par eksaminētas personas statusa piešķiršanu
2.9. Elektrodrošības grupas anulēšana
2.10. Apmaksas kārtība
1. Vispārīgi
Dokumentā aprakstīta eksaminācijas procesa organizēšanas kārtība, kurā novērtē, pretendenta
atbilstību eksaminācijas shēmas prasībām, kuru rezultātā pieņem lēmumu par elektrodrošības
grupas (A,Bz,B,Cz,C) apliecību piešķiršanu.
2. Norise un atbildība
Pretendentu eksaminācija notiek pēc pieprasījuma, bet ne biežāk kā reizi nedēļā. Eksaminācijas
procedūra tiek dalīta vairākās daļās: dokumentu iesniegšana; iesniegto dokumentu profesionālās
kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana, ja nepieciešams, iesniegto dokumentu papildināšana;
paziņojums par eksaminēšanas sēdi; eksaminēšana; lēmums par elektrodrošības grupas apliecības
piešķiršanu.
2.1. Dokumentu iesniegšana
Lai saņemtu elektrodrošības grupas apliecību Pretendentam LDzB SC jāiesniedz noteiktas formas:
Pieteikums eksaminācijai (veidlapa_E1). Dokumenti pievienojami atbilstoši MK 08.10.2013.
noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes
objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” 14.punktā noteiktajām kvalifikācijas
prasībām.
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Apliecība par apmācības kursu,
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• Profesionālās izglītības apliecinošs dokuments,
• Profesionālās darbības apliecinošs dokuments,
• Iepriekšējo drošības grupas apliecību (ja ir) kopija,
• Dokuments, kas apliecina maksu par eksaminācijas pakalpojumu,
• Viena fotogrāfija (3 x 4) cm.
Pieņemot dokumentus SC par elektrodrošības apliecību izsniegšanu atbildīgā persona pārbauda vai
iesniegšanai sagatavotie dokumenti atbilst prasībām pēc satura un formas.
SC atbildīgā persona reģistrē Kandidātu reģistrācijas žurnālā piešķirot reģistrācijas numuru, kas
turpmāk tiek fiksēts visos personas novērtēšanas dokumentos.
2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana sertifikāta saņemšanai
Pretendenta dokumenti reizi nedēļā tiek iesniegti SC par elektrodrošības apliecību izsniegšanu
atbildīgajam dokumentu ekspertam vai tā aizvietotājam kandidāta profesionālās kvalifikācijas
dokumentālā apstiprinājuma izvērtēšanai.
Eksperts vienas darba dienas laikā no dokumentu saņemšanas izvērtē: personas izglītības atbilstību
MK noteikumu Nr.1041 noteiktajām prasībām; personas praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās
prakses atbilstību normatīvo aktu prasībām; ja nepieciešams, eksperts elektroniski pieprasa
pretendentam papildināt iesniegtos dokumentus 10 darba dienu laikā. Ja papildus dokumenti netiek
iesniegti 10 darba dienu laikā, iepriekš iesniegtie dokumenti tiek anulēti. Savu vērtējumu eksperts
ieraksta kandidāta novērtēšanas protokolā.
Iespējamais novērtējums: pielaist eksaminēšanai; nepielaist eksaminēšanai (norādot neatbilstību).
Eksperts atgriež dokumentus SC par elektrodrošības apliecību izsniegšanu noteiktai atbildīgai
personai.
Dokumentu eksperta pozitīvas atbildes gadījumā, SC par elektrodrošības apliecību izsniegšanu
atbildīgā persona uzaicina pretendentu uz eksāmena kārtošanu: norādot laiku, vietu un līdzi
ņemamos dokumentus.
2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi
SC eksaminētājiem un Pretendentam par eksaminēšanas sēdes laiku tiek paziņots ne vēlāk kā vienu
darba nedēļu iepriekš.
SC par elektrodrošības apliecību izsniegšanu atbildīgā persona rakstot Lēmumu par eksāmena norisi
norises laiku norāda un koriģē atkarībā no pretendentu skaita. Eksāmens notiek vienlaicīgi visiem
pretendentiem, ja to skaits ir līdz 10, ja lielāks, tad pretendenti tiek sadalīti grupās. Parakstot šo
lēmumu eksaminētāji apliecina, ka nav interešu konfliktā ar pretendentiem, izprot neietekmējamības
nozīmīgumu, nodrošina eksaminācijas procesa objektivitāti.
2.4. Eksaminēšana
Uz eksaminēšanas sēdi eksaminētājiem tiek sagatavots: Pretendentu eksaminēšanas veidlapas;
Pretendenta iesniegtie dokumenti; profesionālās kvalifikācijas apliecinošo dokumentu novērtēšanas
eksperta slēdziens.
Pirms eksāmena jautājumu saņemšanas Pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu un
izglītības dokumenta (oriģinālu), kas apliecina iegūto kvalifikāciju (ja nepieciešams), paraksta
apliecinājumu par saistībām neizpaust konfidenciālus eksaminācijas materiālus, nelietot neatļautus
palīglīdzekļus un apstiprina savu identitāti ar parakstu.
Eksāmena jautājumi tiek sagatavoti rakstveidā. Jautājumus sagatavo un aktualizē eksaminēšanas
grupas vadītājs vai viņa nozīmēts eksaminētājs. Katra lapa tiek apzīmogota (LDzB SC zīmogs).
Eksāmena atbilžu lapās Pretendents norāda savu vārdu, uzvārdu, eksaminēšanas sēdes datumu, lapas
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beigās parakstās. Eksāmena atbilžu lapas ar sniegtajām atbildēm jāiesniedz sēdes vadītājam
novērtēšanas organizēšanai. Pretendenta reģistrācijas numuru pēc eksāmena atbilžu lapā ieraksta SC
par elektrodrošības apliecību izsniegšanu atbildīgā persona.
Vērtēšanā piedalās ne mazāk kā divi eksaminētāji, vienam no tiem jābūt kvalificētam
nodarbinātajam ar piešķirtu elektroietaises darba spriegumam atbilstošu elektrodrošības grupu.
Eksaminētāji sēdes laikā novērtē pretendenta sniegtās atbildes un savu vērtējumu fiksē
eksaminēšanas veidlapā. Gadījumā, ja pretendents pieļāvis vairākas kļūdas, eksaminētāji mutiski
pārrunā ar pretendentu šo kļūdu rašanās cēloņus.
Sēdes beigās tiek noformēts Eksāmena protokols norādot Lēmuma rekomendāciju, kuru paraksta
eksaminācijas komisijas locekļi.
2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji
Testa jautājumu atbildes sagatavošanai paredzētais laiks ir 1 (viena) stunda. Ja eksāmena
laikā Pretendents ir pārdomājis un mainījis savu atbildi, tad pie pēdējās atbildes tas parakstās.
Pēc jautājumu lapas aizpildīšanas pretendentam tā jāparaksta un jānodod eksaminēšanas komisijai.
Atbildot uz 20 teorētiskiem jautājumiem pretendents nedrīkst pieļaut vairāk kā 4 kļūdas A
elektrodrošības grupai.
Atbildot uz 30 teorētiskiem jautājumiem pretendents nedrīkst pieļaut vairāk kā 4 kļūdas Bz
elektrodrošības grupai.
Atbildot uz 35 teorētiskiem jautājumiem pretendents nedrīkst pieļaut vairāk kā 4 kļūdas B
elektrodrošības grupai.
Atbildot uz 40 teorētiskiem jautājumiem pretendents nedrīkst pieļaut vairāk kā 4 kļūdas C un
Cz elektrodrošības grupai.
Pēc Pretendenta testa atbilžu caurskatīšanas eksaminācijas komisija, ja nepieciešams, pārrunā ar
Pretendentu neprecīzi atbildētos testa jautājumus.
Pretendentam tiek piešķirta Elektrodrošības grupa uz 3 (trīs) gadiem, ja:
- Pretendents pirmo reizi pretendē uz kādu no elektrodrošības grupām un nav pieļāvis kļūdas;
- Pretendents pagarina to pašu elektrodrošības grupu un ir pieļāvis 1-4 kļūdas.
Pretendentam tiek piešķirta Elektrodrošības grupa uz 2 (diviem) gadiem, ja:
- Pretendents pirmo reizi pretendē uz kādu no elektrodrošības grupām un pieļāvis 1 kļūdu.
Pretendentam tiek piešķirta Elektrodrošības grupa uz 1 (vienu) gadu, ja:
- Pretendents pirmo reizi pretendē uz kādu no elektrodrošības grupām un pieļāvis 2- 4
kļūdas.
2.6. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana
Eksaminācijas komisija pārbauda Pretendenta iesniegtās atbildes, atzīmējot nepareizās atbildes.
Pretendenta eksāmena novērtējumu eksaminēšanas komisija ieraksta Eksāmena protokolā, norādot
lēmuma ieteikumu: piešķirt vai nepiešķirt, to apstiprinot ar saviem parakstiem.
2.7. Lēmums par eksaminētas personas statusa piešķiršanu
Eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs nodod visu Pretendenta dokumentu mapi SC
elektrodrošības apliecību piešķiršanas grupas vadītājam Lēmuma pieņemšanai. Elektrodrošības
grupas vadītājs pieņem lēmumu par elektrodrošības grupas piešķiršanu, attiecīgi parakstoties
Lēmumā par elektrodrošības grupas piešķiršanu un apliecībā.
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SC par elektrodrošības apliecību izsniegšanu atbildīgā persona atzīmē Pretendentu reģistrācijas
žurnālā ziņas par eksāmena nokārtošanu, apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu,
apliecības Nr. un derīguma termiņu.
Pretendents ar pozitīvu vērtējumu saņem apliecību par elektrodrošības grupas piešķiršanu atbilstoši
MK noteikumu Nr.1041 paraugam.
Negatīva vērtējuma gadījumā SC elektrodrošības apliecību piešķiršanas grupas vadītājs
pieņem lēmumu par kandidāta neatbilstību shēmā noteiktajiem kritērijiem un lēmumu par
kompetences tremiņa pagarināšanu, uzaicinot Pretendentu atkārtoti kārtot eksāmenu pēc viena
mēneša.
Elektrodrošības grupas vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt iesniedzot Iesniegumu LDzB SC
izpilddirektoram. LDzB SC izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Pirmo reizi nenokārtojot eksāmenu Pretendents, kas eksaminācijas sēdes laikā nav apliecinājis
atbilstošu profesionālo zināšanu apjomu atbilstoši 2.5. p. prasībām vai objektīvu apstākļu dēļ nav
ieradies uz to, tiek pieņemts lēmums par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu uz vienu
mēnesi un par elektrodrošības apliecību izsniegšanu atbildīgā persona informē Pretendentu par
atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot tā norises laiku un vietu.
2.8. Atkārtota eksaminēšana
Gadījumā, ja atkārtotā eksaminēšanā pretendenta profesionālo zināšanu apjoms vēlreiz tiek
atzīts par nepietiekošu, tiek pieņemts lēmums – atlikt elektrodrošības grupas piešķiršanu un
pretendents drīkst vēlreiz iesniegt dokumentus apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu
saņemšanai pēc sešiem mēnešiem, iepriekš atkārtoti izejot apmācības kursu.
Ja trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas Pretendents nav varējis apliecināt savu
profesionālo zināšanu apjomu, iesniegums apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu
saņemšanai un pārējās procedūras veicamas atkārtoti.
2.9. Ārpuskārtas zināšanu pārbaude
Ārpuskārtas zināšanu pārbaude speciālistam tiek rīkota, ja:
- darba devējs ir pieprasījis/lūdzis atkārtoti izvērtēt darbiniekam piešķirtās elektrodrošības grupas
atbilstību;
- SC ir saņēmis sūdzību par nekvalitatīvi veiktu darbu un prasību izvērtēt atbildīgo speciālistu.
Ārpuskārtas zināšanu pārbaude tiek veikta tādā pašā apjomā kā sākotnējā un atkārtotā zināšanu
pārbaude.
2.10. Elektrodrošības grupas anulēšana
Piešķirtā elektrodrošības apliecība tiek anulēta:
- Ja netiek nokārtota vai Pretendents neierodas uz ārpuskārtas zināšanu pārbaudi, kas tiek
rīkota saistībā ar energostandarta prasību vai elektrodrošības jomu reglamentējošo tiesību
aktu pārkāpumu;
- Ja apliecība tiek neatbilstoši lietota (sertificētā persona ir pārkāpusi elektrodrošības grupu
apliecības izmantošanas nosacījumus);
- Ja Pretendents apliecības saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis
pamats lēmuma pieņemšanai par apliecības piešķiršanu.
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Par konstatētu rupju pārkāpumu vai atkārtoti/regulāri (sistemātiski) elektrodrošības
noteikumu pārkāpumiem.

Persona, kurai elektrodrošības apliecība anulēta, pamatojoties uz iepriekš minētajiem punktiem, var
pretendēt uz atkārtotu apliecības saņemšanu ne agrāk kā sešus mēnešus pēc Sertificēšanas centra
elektrodrošības apliecības anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas, atkārtoti kārtojot eksāmenu.
2.11. Apmaksas kārtība
2.10.1. Apmaksa par zināšanu pārbaudi vienam pretendentam ir 30.00 EUR.
2.10.2. Apmaksa par atkārtotu zināšanu pārbaudi vienam pretendentam ir 20.00 EUR.
2.10 3. Apmaksa par eksamināciju un apliecības piešķiršanu notiek ar bankas pārskaitījumu uz
LDzB norēķina kontu;
2.10.4. Iespējama skaidras naudas apmaksa par eksāmenu un apliecības piešķiršanu uz vietas LDzB
SC pirms eksāmena, saņemot kvīti.
2.10.5. Iespējama apmaksa par eksāmenu un apliecības piešķiršanu, samaksājot apmācību iestādei,
kura uz līguma pamata pārskaita LDzB daļu.
Saskaņots: KP 2021.gada 06.septembrī
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