
 

ESF projekts „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska 

pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121/125) 

 

 

 

ESF projekta ietvaros izveidotā Sadarbības tīkla dalībniekiem (publiskās iestādes un 

ēdināšanas un tūrisma pakalpojumu sniedzēji), elektrotransporta uzlādes pakalpojuma 

nodrošināšanai nepieciešama informācija par elektriķu sertifikāciju Latvijā, lai ESF Projekta 

ietvaros kartē reģistrētu tikai tos uzlādes pieslēgumus, par kuriem īpašnieks var uzrādīt 

sertificēta elektriķa atzinumu.  

 

Ekonomikas ministrijas Sertificēšanas institūciju saraksts, kas akreditētas izsniegt 

būvprakses sertifikātus reglamentētajā sfērā: 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija 

2.2.7. elektroietaišu projektēšana 

2.4.8. elektroietaišu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 

http://www.bleea.lv/?catid=66 

Sertificētu elektrospeciālistu reģistrs 

http://www.bleea.lv/?catid=34  

 

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments 

2.2.7. elektroietaišu projektēšana 

2.4.8. elektroietaišu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 

www.leb.lv 

Sertificētu elektrospeciālistu reģistrs 

http://www.leb.lv/db_sertifikati.asp 

 

Sertificēšanu regulē likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu 

3.panta.2.daļa. 

Reglamentētajā profesijā ir tiesības darboties personai, kura apguvusi šai profesijai atbilstošu 

akreditētu izglītības programmu vai ieguvusi profesionālo kvalifikāciju, ko apliecina likumā 

http://www.bleea.lv/?catid=66
http://www.bleea.lv/?catid=34
http://www.leb.lv/
http://www.leb.lv/db_sertifikati.asp


 

ESF projekts „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska 

pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/121/125) 

 

noteiktie Latvijas Republikā izdotie izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti vai citās valstīs izdotie izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti, kas atzīti Latvijas Republikā saskaņā ar šo likumu un Saeimas apstiprinātajiem 

starptautiskajiem līgumiem. 

3.panta 3. daļa 

Latvijas Republikā tiek atzīti bijušās PSRS izglītības iestāžu izdotie izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, izņemot: 

1) bijušo PSKP un VĻKJS izglītības iestāžu izdotos dokumentus; 

2) dokumentus, kas neatbilst starptautiskajās konvencijās un Saeimas apstiprinātajos 

starptautiskajos līgumos izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai izvirzītajām prasībām. 

5.pants 

Šajā likumā noteikto reglamentēto profesiju un to specialitāšu, apakšspecialitāšu vai 

papildspecialitāšu nosaukumu izmantošana ir atļauta tikai gadījumos, kad attiecīgajai 

personai ir atbilstošs likumā noteikts izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs 

dokuments. Šis noteikums attiecas arī uz amatu nosaukumiem, ja tie ir identiski ar šajā pantā 

minētajiem nosaukumiem. 

29.pants. Prasības reglamentētajām profesijām elektroenerģētikas jomā 

(1) Elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka 

akreditētas izglītības programmas vai — likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās 

sertifikācijas noteikumi, ir šādas: 

1) elektroinženieris; 

2) elektrotehniķis elektrisko iekārtu speciālists; 

3) elektrotehniķis; 

4) elektromontieris. 

(2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā panta pirmajā daļā minētajās 

profesijās apliecina: 

1) elektroinženiera profesijā — diploms par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 

elektroinženiera kvalifikācija vai inženierzinātņu maģistra grāds; 

2) elektrotehniķa elektrisko iekārtu speciālista profesijā — diploms par pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un elektrotehniķa elektrisko iekārtu speciālista kvalifikācija 
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vai profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas apliecina ceturtā līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas ieguvi; 

3) elektrotehniķa profesijā — diploms par vidējo profesionālo izglītību un elektrotehniķa 

kvalifikācija vai profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas apliecina trešā līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas ieguvi; 

4) elektromontiera profesijā — atestāts par arodizglītību un elektromontiera kvalifikācija vai 

profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas apliecina otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

ieguvi. 

(3) Atsevišķās profesionālās darbības jomās papildus šā panta otrajā daļā noteiktajiem 

dokumentiem saskaņā ar elektroenerģētikas jomu reglamentējošu likumu nepieciešams 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kas apliecina papildu kvalifikācijas ieguvi attiecīgajā 

jomā. 

Ministru kabineta Noteikumi Nr. 460 par specialitāšu, apakšspecialitāšu un 

papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām 

Nr. Reglamentētā profesija Specialitāte 

28. Elektroinženieris Elektroinženieris 

29. Elektrotehniķis elektrisko 

iekārtu speciālists 

Elektrotehniķis elektrisko 

iekārtu speciālists 

30. Elektrotehniķis Elektrotehniķis 

31. Elektromontieris Elektromontieris 

 


