LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-S3-328-06-2006
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-S3-328-06-2006

Akreditācijas lēmuma datums: 17.04.2020.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17024:2012

Date of the accreditation decision: 17.04.2020.

Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17024:2012

Akreditācijas periods: 20.04.2020. – 19.04.2025.
Accreditation period: 20.04.2020. – 19.04.2025.

Akreditētā institūcija: Biedrība “LATVIJAS SALDĒTĀJIEKĀRTU INŽENIERU ASOCIĀCIJA” Sertifikācijas centrs
Juridiskā adrese: Bērzpils iela 3-1, Rīga, LV-1039
Atrašanās vieta: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Accredited body: Certification centre of Latvian Association of Refregeration engineers
Legal address: Berzpils street 3-1, Riga, LV-1039
Location: Braslas street 16, Riga, LV-1084

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā:
personu sertificēšana attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
The accreditation scope in the mandatory sector:
certification of personnel with regard to the handling of systems containing substances depleting ozone layer and fluorinated greenhouse effect gases

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

Personas, kas veic darbības ar
stacionārām saldēšanas, gaisa
kondicionēšanas un siltumsūkņu
iekārtām, kurās izmanto ozona
slāni noārdošās vielas vai dažas
fluorētās siltumnīcefekta gāzes

− Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr.563 „Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām
ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta
gāzēm”;

Latvijas Saldētājiekārtu inženieru
asociācijas Sertifikācijas centrs

− Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centra
09.03.2020. apstiprinātā Sertificēšanas shēma.
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Vadošais vērtētājs

Registration No

Lead Assessor

Mārtiņš Ozoliņš
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1
Personas, kas veic darbības ar
stacionārām ugunsdrošības
sistēmām un ugunsdzēsības
aparātiem, kuros izmanto ozona
slāni noārdošās vielas vai dažas
fluorētās siltumnīcefekta gāzes
Personas, kas veic darbības, kas
saistītas ar fluorēto
siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju
no augstsprieguma sadales
iekārtām
Personas, kas veic darbības ar
mehānisko transportlīdzekļu gaisa
kondicionēšanas sistēmām, kurās
izmanto ozona slāni noārdošās
vielas vai dažas fluorētās
siltumnīcefekta gāzes

2

3

− Ministru kabineta 12.07.2011. noteikumi Nr.563 „Noteikumi par
īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām
ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta
Latvijas Saldētājiekārtu inženieru
gāzēm”;
asociācijas Sertifikācijas centrs
− Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas Sertifikācijas centra
09.03.2020. apstiprinātā Sertificēšanas shēma.

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 valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” tīmekļa vietnē
www.latak.gov.lv.
The actual accreditation status and accredited scope of activities can be verified via home page of state agency Latvian National Accreditation Bureau www.latak.gov.lv.
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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