LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-329-07-2007
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-329-07-2007

Akreditācijas lēmuma datums: 2021.03.19.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Date of accreditation decision: 2021.03.19.

Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods: 2021.03.21. – 2026.03.20.

Inspekcijas tips: A

Accreditation period: 2021.03.21. – 2026.03.20.

Type of the inspection body: A

Akreditētā institūcija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS IEPAKOJUMA SERTIFIKĀCIJAS CENTRS"
Juridiskā adrese: Deglava iela 66, Rīga, LV-1035
Accredited body: Limited Liability Company „LATVIJAS IEPAKOJUMA SERTIFIKĀCIJAS CENTRS”
Address: Deglava street 66, Riga, LV-1035

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā: Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana; pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskatu
inspicēšana;
The accreditation scope in the mandatory sector:
The production of packaging and disposable tableware and accessories, and goods harmful waste management systems report auditing; annual reports on
sold useful or efficiently used thermal energy
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Inspicēšanas objekts
1
Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo
galda trauku un piederumu
apsaimniekošanas sistēmu pārskati

Inspicēšanas joma
2
Pārskatu auditēšana

Videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu pārskati

Pārskatu auditēšana

Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās
siltumenerģijas, kas iegūta ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā izmantojot
dabas gāzi vai atjaunojamos
energoresursus, gada pārskati

Pārskatu Inspicēšana

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc.
3
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
Procedūra Nr.6-03.1/4 „Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda
trauku un piederumu apsaimniekošanas, un videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekošanas pārskatu atbilstības novērtēšana”, 02.12.2020.
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā
aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu
lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”
Procedūra Nr.6-03.1/4 „Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda
trauku un piederumu apsaimniekošanas, un videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekošanas pārskatu atbilstības novērtēšana”, 02.12.2020.
Ministru kabineta 2020.gada 2. septembra noteikumi Nr.560 " Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī
par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"
Ministru kabineta 2020.gada 2. septembra noteikumi Nr.561 " Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā"
Procedūra Nr.6-03.1/5 “Elektrostaciju pārskatos sniegtās informācijas par
saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju, lietderīgo siltumenerģiju,
patērēto kurināmo, izmantoto koģenerācijas tehnoloģiju, uzstādīto elektrisko
un siltuma jaudu atbilstības novērtēšana”, 02.12.2020.

Akreditācijas apliecības un tās pielikuma lietošanas noteikumi aprakstīti LATAK D.021 dokumentā.
The rules for the use of Accreditation certificate and its annexes are described in LATAK D.021 document.
Akreditētās institūcijas aktuālo akreditācijas statusu un akreditācijas darbības sfēru skatīt valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv.
The actual accreditation status and accredited scope of activities can be verified via home page of Latvian National Accreditation Bureau www.latak.gov.lv.

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Reģistrācijas Nr. LATAK- I-329-07-2007
Registration No LATAK-329-07-2007

Vadošais vērtētājs
Lead Assessor

Mārtiņš Ozoliņš
Mārtiņš Ozoliņš

Lapa 2 no 2

