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LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS 
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU  

Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-S1-218-25-2004 
The Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-S1-218-25-2004 

 

Akreditācijas lēmuma datums: 2017.11.28. 
Date of the accreditation decision: 2017.11.28. 

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO IEC 17065:2013 
Accreditation standard: LVS EN ISO IEC 17065:2013 

Akreditācijas periods: 2013.04.23. – 2018.04.22. 
The Accreditation period: 2013.04.23. – 2018.04.22. 

 

 

Akreditētā institūcija: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa 
Adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 
 
Accredited body: State Limited Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity assesment department   
Address: Darza street 12, Priekuli, Priekuli parish, Priekuli county, LV-4126 

 
Akreditācijas sfēra nereglamentētajā sfērā: kravas transportlīdzekļu un piekabju kravu stiprinājumi 
 
Accreditation scope in the nonmandatory sector: commercial vehicles and trailers  cargo securing 
 

Objekts 
Object 

Sertifikācijas shēmas 
Certification scheme 

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums 
Title of Regulatory technical documentation 

 2 3 

Kravas transportlīdzekļu un to piekabju 
autokravu nostiprināšanas konstrukcijas 
/ 
Cargo securing constructions of cargo 
vehicles and its trailers  

Dokumentu pārbaude, ražošanas 
un marķēšanas procesa 
inspicēšana ar/ bez uzraudzības 
turpmākajā periodā / 
Checking of documentation and 
inspection of production process 
and labelling process with/without 
supervision in 
further period  
 

LVS EN 12642:2007 “Autokravu nostiprināšana. Komerctransportlīdzekļu virsbūve. 
Minimālās prasības” / 
LVS EN 12642:2007 “Securing of cargo on road vehicles - Body structure of 
commercial vehicles - Minimum requirements” 
Procedūra ANN-R-KD-001 “Kravas transportlīdzekļu autokravu nostiprināšanas 
konstrukciju atbilstības novērtēšana” / 
Procedure ANN-R-KD-001 “Conformity assesment of Cargo securing constructions of 
cargo vehicles and its trailers” 
VDI 2700 “Kravu drošība uz ceļiem. Dzērienu produktu drošība” / 
VDI 2700 “ Securing of loads on road vehicles. Securing of beverage products” 

 
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.lv.  

The actual accreditation status and accredited scope of activities can be verified via home page of Latvian National Accreditation Bureau www.latak.lv.  
 

http://www.latak.lv/
http://www.latak.lv/

