LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-409-07-2010
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-409-07-2010

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.09.21.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Date of the accreditation decision: 2018.09.21.

Accreditation Standard: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods 2018.09.23. – 2023.09.22.

Inspekcijas tips: C

The Accreditation period: 2018.09.23. – 2023.09.22.

Type of inspection: C

Akreditētā institūcija: SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS” Inspekcija
Adrese: Gustava Zemgala gatve 83, Rīga, LV-1039
Accredited body: LIMITED LIABILITY COMPANY “BALTIC TESTING CENTRE” Inspection
Address: Gustava Zemgala gatve 83, Rīga, LV-1039

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā: ritošais sastāvs
Accreditation scope in the mandatory sector: rolling stock

Inspicēšanas objekts / Field of
inspection

Inspicēšanas veids /
Type of inspection

1
Ritošais sastāvs (kravas vagoni,
lokomotīves un pasažieru ritošais
sastāvs, ieskaitot mašīnas dzelzceļa
infrastruktūras būvei un apkopei
paredzētas mobilas iekārtas ar un bez
celtņiem) /
Rolling stock (freight wagons,
locomotives and passenger rolling stock,
including mobile railway infrastructure

2
Ritošā sastāva atjaunošanas
remonta ar kalpošanas termiņa
pagarināšanu atbilstības novērtēšana
un ritošā sastāva vienību atbilstības
novērtēšana pasūtītāja vai remonta
veicēja noteiktajam kalpošanas
termiņam / Conformity assessment of
rolling stock renewal repair with
lifecycle extension and rolling stock
units conformity assessment of
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Vadošais vērtētājs
Lead Assessor

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un
procedūras / Title of regulatory technical documentation, title of method,
procedure
3
Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva
būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un
pieņemšanu ekspluatācijā" 5.nodaļa “Ritošā sastāva atjaunošanas remonts” 86.,
87., 88.punkts / Rules of Cabinet of Ministers No.1211 “Rules about rolling stock
building, modernization, renewal, conformity assessment and acceptance of
work” (28 of December 2010) section 5 “Rolling stock renewal repair” items 86,
87, 88
Metode IDM-BTC.002-05 “Sliežu ritošā sastāva tehniskā stāvokļa apsekošanas
tipveida metodika” (12.09.2018.) / Method IDM-BTC.002-05 “Rail rolling stock
integrity inspection standard procedure” (12.09.2018.)
Jānis Aļeksjonoks
Janis Aleksjonoks

1 (2)

1
construction and maintenance
equipment with and without cranes)

2
customer or repairers specified
lifecycle

3
Noteikumi SN-BTC.002-07 “Inspicēšanas noteikumi un kārtība” (12.09.2018.) /
regulation SN-BTC.002-07 “Inspection rules and procedures” (12.09.2018.)

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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