LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-S3-496-05-2013
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-S3-496-05-2013

Akreditācijas lēmuma datums: 2019.03.16.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17024:2012

Date of the accreditation decision: 2019.03.16.

Accreditation Standard: LVS EN ISO/IEC 17024:2012

Akreditācijas periods 2017.12.20. – 2022.12.19.
The Accreditation period: 2017.12.20. – 2022.12.19.

Akreditētā institūcija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PSI “Sertifikācija”
Juridiskā adrese: Kapseļu iela 14-4, Rīga, LV-1046
Atrašanās vieta: Ziemeļu iela 18, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-2167
Accredited body: Limited Liability Company PSI “Certification”
Legal address: Kapselu street 14-4, Riga, LV-1046
Location address: Ziemelu street, 18, Airport Riga, Marupes nov., LV-2167

Akreditācijas sfēra nereglamentētajā sfērā:
notekūdeņu, dzeramā ūdens, grunts, gaisa, virsūdens paraugu ņemšanas speciālistu sertificēšana; vides piesārņojuma
ekspresanalīžu veikšanas speciālistu sertificēšana; gruntsūdeņu, jūras ūdeņu, naftas produktu paraugu ņemšana uz kuģiem
speciālistu sertificēšana
Accreditation scope in the voluntary sector:
wastewater, drinking water, soil, air sampling specialist certification; express analysis of environmental pollution making specialist certification;
groundwater, sea water, oil products sampling on ships specialists certification

Reģistrācijas Nr. LATAK-S3-496-05-2013
Registration No. LATAK-S3-496-05-2013

Vadošais vērtētājs
Lead Assessor

Ainis Bērziņš
Ainis Berzins

1 lapa no 2

Sertificēšanas objekts /
Object of certification

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

Sertificēšanas shēmas
īpašnieks /
Certification scheme’s owner

1

2

3

Notekūdeņu paraugu ņemšanas speciālists;
dzeramā ūdens paraugu ņemšanas speciālists;
grunts paraugu ņemšanas speciālists;
gaisa parauga ņemšanas speciālists;
virsūdens paraugu ņemšanas speciālists;
gruntsūdeņu paraugu ņemšanas speciālists;
jūras ūdeņu paraugu ņemšanas speciālists;
naftas produktu paraugu ņemšana uz kuģiem
speciālists

Vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas
speciālists

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību PSI „Sertifikācija” Vides
paraugu ņemšanas speciālistu sertifikācijas shēma (20.12.2019.)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
PSI „Sertifikācija”

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību PSI „Sertifikācija” Vides
piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālistu sertifikācijas
shēma (20.12.2019.)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
PSI „Sertifikācija”

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.
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