LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-124-39-97
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-124-39-97

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.07.20.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Date of the accreditation decision: 2018.07.20.

Accreditation Standard: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods 2016.06.22. – 2021.06.21.

Inspekcijas tips: A

The Accreditation period: 2016.06.22. – 2021.06.21.

Type of inspection: A

Akreditētā institūcija: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TUV Rheinland
grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija
Adrese: Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084
Accredited body: Ltd Union of technical safety experts of manufacturers of Latvia – TUV Rheinland group Inspection of dangerous equipment and occupational safety
& health
Address: Ieriku street 3/C2, Riga, LV-1084

Akreditācijas sfēra nereglamentētajā sfērā:
dabas gāzes un sašķidrinātās gāzes iekārtas, elektroiekārtu elektrisko parametru mērījumi, zibensaizsardzības sistēmas
The accreditation scope in the voluntary sector:
installations of natural and liquefied gas, measurements of electrical parameters of electric equipment, lightning system

Inspicēšanas objekts

Inspicēšanas veids

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un
procedūras

1

2

3

Dabas gāzes un sašķidrinātās gāzes iekārtas

Reģistrācijas Nr. LATAK-I-124-39-97
Registration No LATAK-I-124-39-97

Pirms ekspluatācijas un
ekspluatācijā esoša objekta
tehniskās pārbaudes

Vadošais vērtētājs
Lead Assessor

04.11/020 Gāzes iekārtu tehniskās pārbaudes (03.08.2010.)

Jānis Aļeksjonoks
Janis Alekjsonoks

1 lapa no 2

1

2

Elektroiekārtu izolācijas pretestības mērījumi,
zemējumietaišu pretestības mērījumi, cilpas
„fāze – nulle” pilnās pretestības mērījumi

Pirms ekspluatācijas un
ekspluatācijā esoša objekta
pārbaude

Pasīvās zibensaizsardzības sistēmas

Pirms ekspluatācijas un
ekspluatācijā esoša objekta
pārbaude

3
04.11/016 Metodiskie norādījumi. Elektrotehniskie mērījumi (30.05.2018.)

LVS EN 62305-2-2012 „Zibensaizsardzība. 2.daļa: Riska pārvaldība”
04.11/017 Zibensaizsardzības sistēmas novērtēšana (26.04.2018.)

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 SIA "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs" 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.

Reģistrācijas Nr. LATAK-I-124-39-97
Registration No LATAK-I-124-39-97

Vadošais vērtētājs
Lead Assessor

Jānis Aļeksjonoks
Janis Alekjsonoks

2 lapa no 2

