LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-456-08-2012
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-456-08-2012

Akreditācijas lēmuma datums: 2019.12.12.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Date of accreditation decision: 2019.12.12.

Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods: 2016.04.16. – 2021.04.15.

Inspekcijas tips: A

Accreditation period: 2016.04.16. – 2021.04.15.

Type of the inspection body: A

Akreditētā institūcija: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija
Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
Accredited body: Limited liability company „Certification and Testing centre” STC Laboratory
Legal address: Darza street 12, Priekuli, Priekuli municipality, LV-4126

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā: augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaude; Individuālās lauksaimniecības un
mežsaimniecības traktortehnikas, to piekabju un maināmās velkamās iekārtas, speciālā traktortehnikas tehniskās atbilstības ekspertīze
apstiprināšnas nolūkos; traktortehnikas un/vai tās piekabes, automobiļu piekabes tehniskā ekspertīze 2. kategorijas pārbūves atbilstībai
The accreditation scope in the mandatory sector: inspection of agricultural sprayers in use; individual agricultural and forestry tractor machinery, trailer and swap traction
equipment, specialist technical examination of tractor machinery for approval purposes; technical examination of a tractor vehicle and / or its trailer, car trailer for the
compliance of category 2 conversion
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Inspicēšanas objekts

Inspicēšanas joma

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
iekārtas
Individuālā lauksaimniecības un
mežsaimniecības traktortehnika, tās
piekabes un maināmās velkamās iekārtas;
speciālā traktortehnika

Reģistrācijas Nr. LATAK- I-456-08-2012
Registration No LATAK-I-456-08-2012

Objekta pārbaude

Tehniskās atbilstības
ekspertīze
apstiprināšanas nolūkos

Nodaļas vadītājs
Head of departament

Ministru kabineta 10.07.2012. noteikumi Nr. 491 “Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas iekārtām” III nodaļa "Iekārtas pārbaudes kārtība", IV nodaļa "Prasības augu
aizsardzības līdzekļu iekārtām" "
Instrukcija TL-RT-0136 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes" (08.11.2019.)
Ministru kabineta 16.11.2016. noteikumi Nr. 731 "Individuālo lauksaimniecības un
mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"
Procedūra TL-M-IS-002 „Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanai” (14.10.2019.)

Jānis Aļeksjonoks
Janis Aleksjonoks
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Inspicēšanas objekts

Inspicēšanas joma

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un proc.

Latvijā reģistrētas traktortehnikas un/vai tās
piekabes; automobiļu piekabes

Tehniskā ekspertīze 2.
kategorijas pārbūves
atbilstībai

Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumi Nr. 770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves
noteikumi" V nodaļa "Otrās kategorijas pārbūves kārtība"
Procedūra TL-M-IS-003 „2 kategorijas pārbūves atzīšanai” (14.10.2019.

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.

Reģistrācijas Nr. LATAK- I-456-08-2012
Registration No LATAK-I-456-08-2012

Nodaļas vadītājs
Head of departament

Jānis Aļeksjonoks
Janis Aleksjonoks

2 (2)

