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NOLIKUMS 
par elektrodrošības grupas piešķiršanas kārtību  reglamentētajā sfērā 

  
1. Par elektrodrošības grupas piešķiršanu 

LEB SD veic elektrodrošības grupas piešķiršanu fiziskām personām saskaņā ar Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr.1041 (10.10.2013) un LVS EN ISO/IEC 17024 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās 
prasības personu sertificēšanas institūcijām”.  
1.1. Elektrodrošības grupas:  

 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;  

1.2. LEB SD organizē elektrodrošības grupas apmācību, zināšanu pārbaudi un piešķir atbilstošu 
drošības grupu to, apliecinot ar apliecības piešķiršanu.  

1.3.Elektrodrošības grupas apliecība tiek piešķirta pēc pretendenta sekmīga pārbaudes testa 
izpildes. Pārbaudes tests ir sagatavots saskaņā Latvijas Republikas Likumdošanu, MK 
noteikumiem (MK.1041; LVS NE ISO/IEC 17024 standartu), LEB SD izstrādātām Kvalitātes  
rokasgrāmatas  prasībām.  

1.4.Prasības noteiktas elektrodrošības grupas iegūšanai saskaņā ar MK noteikumiem (MK 
Nr.1041) ir, ka B un C elektrodrošības grupa dod tiesības strādāt arī visās zemāka sprieguma 
līmeņa elektroietaisēs.  

1.5.Darbus elektroietaisēs drīkst veikt personas, kurām piešķirtas atbilstošas elektrodrošības 
grupas.  

       Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai ir 
šādas:  

1.5.1. A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību. Pirms darbu 
uzsākšanas saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba 
vietā.  

1.5.2. 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.  

1.5.3. 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.  

1.5.4. 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.  

1.5.5. 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.  

1.6. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.  
1.7. Sekmīgi nokārtojot pārbaudes testu par atbilstošu elektrodrošības grupu, LEB SD izsniedz 

apliecību, kas noformēta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041.   
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1.8. Dokumentu izskatīšanas procedūra - eksāmena kārtošanai pretendents iesniedz LEB SD 
direktoram nepieciešamos dokumentus:  

1. Pieteikumu pārbaudes testam.  
2. Profesionālās izglītības apliecinošus dokumentus.  
3. Papildu izglītības dokumentus (ja ir).  
4. Iepriekšējo drošības grupas apliecības oriģinālu (pagarināšanai).  
5. Vienu fotogrāfiju - (3 x 4) cm.  

1.9. Iesniegtos dokumentus izskata LEB SD direktors un novērtē to atbilstību noteiktai 
elektrodrošības grupai.   

1.10. Pozitīva novērtējuma gadījumā pretendents tiek informēts par pārbaudes testa kārtošanas 
iespējamību, laiku, vietu. Negatīva vērtējuma gadījumā dokumenti tiek izsniegti 
pretendentam.  

2. Eksaminācijas procedūra 

2.1. LEB SD direktors pirms pārbaudes testa izsludināšanas izveido komisiju 2 locekļu 
sastāvā, paziņo pretendentam par pārbaudes testa norises vietu un laiku. Pirms 
pārbaudes testa LEB SD direktors sagatavo pārbaudes testa protokolus un testa 
jautājumus.  

2.2. Ierodoties uz pārbaudes testu, pretendents uzrāda komisijai personu apliecinošu 
dokumentu.  

Eksāmenam sākoties, komisija izskaidro pārbaudes testa norisi, laiku un kārtību.  
2.3. Pretendenta zināšanas tiek vērtētas izmantojot, pārbaudes testu biļetes (testus).  
2.4. Katrai elektrodrošības grupai ir savs pārbaudes testu komplekts, kas satur noteiktu 

jautājumu skaitu atbilstoši izvēlētajai drošības grupai saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.1041.  

2.5. Zināšanu pārbaudei izmanto testa jautājumus ar pieciem atbilžu variantiem, no kuriem 
tikai viens ir pilnīgi pareizs, un atbilst MK noteikumi Nr.1041. Zināšanu pārbaudēm 
elektrodrošībā ir izstrādātas pārbaudes tēmas skat.DI.01.02.05.  

2.6. A elektrodrošības grupas iegūšanai tiek izsniegti 20 jautājumi, B grupas iegūšanai 30 
jautājumi, Bz grupas iegūšanai 25 jautājumi, C un Cz grupas iegūšanai 36 jautājumi.   

2.7. Testa jautājumu atbildes sagatavošanas laiks ir 1 stunda (60 min.).  
2.8. 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.   

2.9. Pēc jautājumu lapas aizpildīšanas pretendentam tā jāparaksta un jānodod zināšanu 
pārbaudes komisijai.  

2.10. Pārbaudes testa laikā palīglīdzekļu izmantošana nav atļauta t.sk. mobilās iekārtas 
(telefoni, planšetdatori u.tml.). Pēc sagatavošanās pretendents un komisija veic pārrunas 
par testa jautājumiem. Pretendenta zināšanu novērtējumu komisijas locekļi ieraksta 
pārbaudes testa protokolā, to apstiprinot, ar saviem parakstiem.  

2.11. Pārbaudes testa novērtējumu veic komisijas locekļi. Testa vērtējums var būt „ieskaitīts” 
vai „neieskaitīts”. Pārbaudes tests tiek vērtēts pēc procentuāli pareizo atbilžu skaita.  

2.12. Vērtējumu „Ieskaitīts” pretendents iegūst, ja pareizi atbildējis vismaz 80% testa 
jautājumu.  
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3. Elektrodrošības grupas piešķiršanas procedūra  

3.1. Pēc pārbaudes testa nokārtošanas LEB SD direktors pārskatot testa rezultātus, lemj 
piešķirt/nepiešķirt pretendentam noteiktu elektrodrošības grupu. Pretendentiem, kuriem 
komisija lēmusi atteikumu nepietiekoša vērtējuma dēļ, tiek izskaidroti pārbaudes 
nenokārtošanas iemesli un sniegta informācija par iespēju veikt atkārtotu testa pārbaudi.  

3.2. Pretendentam, kurš sekmīgi nokārtojis elektrodrošības grupas pārbaudes testu, tiek sagatavota 
elektrodrošības apliecība (līdz 5 darba dienu laikā) ar atbilstošā speciālista ieskenētu 
fotogrāfiju uz apliecības veidlapas, vai pagarināta esošā elektrodrošības apliecība, ar LEB SD 
direktora parakstu.  

Apliecību izsniedz LEB SD direktors. Elektrodrošības apliecības derīguma termiņš saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.1041 ir līdz 3 gadiem: 

1. Ja pretendents: 
1.1. elektrodrošības eksāmenu kārto pirmo reizi, tad elektrodrošības grupas apliecība 

tiek izsniegta ar derīguma termiņu 1 gads (pareizi jāatbild vismaz 80% testa jautājumu). 

1.2. elektrodrošības eksāmenu kārto atkārtoti un pareizi atbildējis uz 90%-95% testa 

jautājumiem, tad elektrodrošības grupas apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 2 gadi. 

1.3. elektrodrošības eksāmenu kārto atkārtoti un pareizi atbildējis uz 95%-100% testa 

jautājumiem, tad elektrodrošības grupas apliecība tiek izsniegta ar derīguma termiņu 3 gadi. 

3.3. Pirms iegūtās apliecības derīguma termiņa beigām atkārtoti ir jāiesniedz nepieciešamie 
dokumenti un pārbaudes tests jākārto no jauna.  

3.4. Par vienu elektrodrošības grupas apmācību seminārā, pārbaudes testu, elektrodrošības 
grupas apliecības piešķiršanu un izsniegšanu tiek noteikta samaksa EUR 55,00 (piecdesmit pieci 
eiro, 00 centiem), PVN nepiemēro. 
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