LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-S3-420-08-2010
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-S3-420-08-2010

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.05.16.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17024:2012

Date of the accreditation decision: 2018.05.16.

Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17024:2012

Akreditācijas periods: 2014.06.03. – 2019.06.02.
Accreditation period: 2014.06.03. – 2019.06.02.

Akreditētā institūcija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" Sertificēšanas birojs
Adrese: Krišjāņa Barona iela 130 k-2, Rīga, LV-1012
Accredited body: Limited Liability Company “Education and Consultation Centre ABC” ,Certification Office
Address: Krisjana Barona street 130 k-2, Riga, LV-1012

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā:
zemes ierīcības darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu, ģeodēzisko darbu veicēju sertificēšana; neatkarīgo ekspertu ēku
energoefektivitātes jomā sertificēšana; kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana.
The accreditation scope in the mandatory sector:
certification of geodesical and land and cadastral survey specialists; certification of independent specialists in the field of energy efficiency audit; certification of
competent occupational health and safety specialists.

Sertificēšanas objekts /
Object of certification

Sertificēšanas shēma un normatīvi-tehniskā dokumentācija /
Certification scheme and Normative technical documentation

1

2


Zemes ierīcības darbu, zemes
kadastrālās uzmērīšanas darbu,
ģeodēzisko darbu veicēji



SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroja 23.04.2015.
Sertificēšanas shēma ģeodēzijas, zemes ierīcības un kadastrālās uzmērīšanas
speciālistiem.
MK 01.11.2010. noteikumi Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto
personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā
uzmērīšanā.

Reģistrācijas Nr. LATAK-S3-420-08-2010
Registration No.

Vadošais vērtētājs
Lead Assessor

Madara Bārtule

Sertificēšanas shēmas
īpašnieks / Certification
scheme’s owner
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SIA "Mācību un kaonsultāciju
centrs ABC" Sertificēšanas
birojs
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Neatkarīgie eksperti ēku
energoefektivitātes jomā
(energoauditors, kas veic
energosertifikāciju un apkures
sistēmas un gaisa kondicionēšanas
sistēmas pārbaudi)

Darba aizsardzības kompetentais
speciālists

2
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 SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” 08.04.2015. Sertificēšanas shēma
neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā.
 MK 09.08.2013. noteikumi Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku
energoefektivitātes jomā”.
 SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas biroja 07.04.2014.
Sertificēšanas shēma kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības
jautājumos
 MK 08.09.2008. noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām
institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un
kompetences novērtēšanas kārtību”

SIA "Mācību un kaonsultāciju
centrs ABC" Sertificēšanas
birojs

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 mājas lapā 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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