LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-585-01-2017
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-585-01-2017

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.04.27.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Date of the accreditation decision: 2018.04.27.

Accreditation Standard: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods 2017.06.15. – 2021.06.14.

Inspekcijas tips: C

The Accreditation period: 2017.06.15. – 2021.06.14.

Type of inspection: C

Akreditētā institūcija: SIA “ZK 9” Inspicēšanas nodaļa
Juridiskā adrese: “Kļavulapas”, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Inspicēšanas vieta: “Bērzlapas 5”, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Accredited body: SIA “ZK 9” inspection department
Legal address: “Klavulapas”, Marupe, Marupes county, LV-2167
Inspection site: “Berzlapas 5”, Marupe, Marupes county, LV-2167

Akreditācijas sfēra nereglamentētajā sfērā: Ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadājumiem izmantojamas speciālās pārvadāšanas iekārtas
Accreditation scope in the voluntary sector: Transport of perishable food products for special transport equipment
Inspicēšanas objekts

Inspicēšanas veids

Ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadājumiem
izmantojamas speciālās pārvadāšanas iekārtas

Ekspluatācijā
esoša
objekta
izolācijas
spēju
pārbaude
(iekārtas vispārējā apskate un
hermētiskuma
pārbaude)
un
termoierīču darbības efektivitātes
atbilstības
noteikšana
(mehāniskām
saldēšanas
iekārtām)

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un
procedūras
1970.gada 1.decembra „Nolīgums par ātri bojājošos pārtikas
produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām
iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)” 1.pielikuma
2.papildinājuma 5.punkts un 6.2.punkts (ar grozījumiem, kas stājušies
spēkā 2018. gada 6.janvārī)
Metode SIA “ZK 9” inspicēšanas nodaļas ekspluatācijā esoša objekta
izolācijas spēju pārbaude (iekārtas vispārējā apskate un
hermētiskuma pārbaude) un termoierīču darbības efektivitātes
atbilstības noteikšana (mehāniskām saldēšanas iekārtām), versija Nr.
LVZK9-1-04/2018, 01.04.2018.

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 Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļvietnē 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.
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