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Noteikumi par elektrodrošības grupas apliecību izmantošanu  

 
Lietotie termini: 

Elektrodrošības speciālists 
(speciālists)  

persona, kam ir piešķirta elektrodrošības grupa  

Apliecība - dokuments, kas apliecina speciālistam piešķirto drošības 
grupu konkrētā spriegumaktīvā darba veikšanai 

Apliecību lietošanas noteikumi izstrādāti saskaņā ar MK Nr.1041”Noteikumi par 
obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu 
ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, LVS NE ISO/IEC 
17024 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas 
institūcijām”. 
 
1. Speciālistam tiek piešķirta elektrodrošības apliecība, kuras noformējumu 

reglamentē MK noteikumi Nr.1041, 3.pielikums. 
2. Apliecības izmērs ir 7 x 10cm uz krāsu fona: 

2.1. A elektrodrošības grupai – zila krāsa; 
2.2. B elektrodrošības grupai – zaļa krāsa; 
2.3. C elektrodrošības grupai – sārta krāsa. 

3. Elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trim gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu 
pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina. 

4. Speciālists visā elektrodrošības apliecības piešķirtajā darbības periodā ievēro MK 
noteikumu Nr.1041 minētās prasības un nodrošina drošības pasākumu ievērošanu 
darba procesā. 

5. Veicot darbus elektroietaisēs elektrodrošības apliecība atrodas pie speciālista. 
6. Apliecību nedrīkst nodot izmantošanai citām personām, ja tās nav tiešā veidā 

saistītas ar speciālista darbu piešķirtajā elektrodrošības grupā. 
7. Gadījumā, ja bez speciālista piekrišanas cita fiziskā vai juridiskā persona izmanto 

speciālista apliecību bez saskaņošanas, tad speciālists par to nekavējoši ziņo 
apliecības patvaļīgās izmantošanas vietā un informē LEB SD vadību.  

8. Gadījumā, ja  apliecība ir pazaudēta vai sabojāta, speciālista pienākums ir par to 
nekavējoties rakstiski informēt LEB SD. Šādā gadījumā LEB SD pieņem lēmumu 
par procedūrām, kas saistītas ar  apliecības atjaunošanu. 

9. Elektrodrošības speciālists: 
9.1. nedrīkst izmantot apliecību un atsaukties uz sertifikāciju tādā veidā, ka 

sertificēšanas institūcija tiktu diskreditēta, kā arī izteikt tādus paziņojumus 
attiecībā uz sertifikāciju, kurus sertificēšanas institūcija var uzskatīt par 
maldinošiem vai nepilnvarotiem; 

9.2. nedrīkst izmantot apliecību reklāmās un katalogos; 
9.3. visu apliecības darbības laiku pilda LEB SD „Nolikuma par elektrodrošības 

grupas piešķiršanas kārtību reglamentētajā sfērā izsniegšanas kārtību” 
noteiktās prasības; 
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9.4. pilda LEB SD sertifikācijas shēmas prasības; 
9.5. drīkst atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz elektrodrošības grupu, 

kurā apliecība ir piešķirta; 
9.6. tiesības izteikt pretenzijas par sertifikāciju vienīgi saistībā ar piešķirtās 

apliecības darbības elektrodrošības grupu. 
10. Pret speciālistu par nepatiesām atsauksmēm sakarā ar sertificēšanu vai maldinošu 

apliecības un LEB logo izmantošanu publikācijās, katalogos u.tml., sertifikācijas 
institūcija var veikt korektīvas darbības – apturēt apliecības darbību, reģistrēt 
pārkāpumu vai nepieciešamības gadījumā, veikt papildus juridiskas darbības. 

11. Speciālistam nekavējoties jāinformē LEB SD par iemesliem (vai kvalifikācijas 
pazemināšanās, fizisko vai garīgo spēju pasliktināšanas u.c. iemesliem), kas var 
ietekmēt elektrodrošības speciālista spējas pilnvērtīgi turpināt praktizēt apliecībā 
norādītajā elektrodrošības grupā.   

12. Sūdzības un apliecības neatbilstošas lietošanas gadījumus izskata Sertifikācijas 
departamentā, pieņemot lēmumu par apliecības anulēšanu. 

13. LEB SD pieņemto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt 
Ekonomikas ministrijā.  

14. Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var 
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
 


