Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Tehniskais departaments
Reģistrācijas numurs: 40003345734
Juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17020 prasībām
inspicēšanas jomā

Akreditācija periods no 2020. gada 2. decembra līdz 2025. gada 1. decembrim
Lēmums pieņemts 06.01.2022., Rīgā
Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-I-445-09-2011 uz 3 lpp.
Informācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas atrašanās vietām, akreditācijas sfēru un akreditācijas statusu ir
pieejama Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv (Institūcijas Nr. I-445)
Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija
E-pasts: pasts@latak.gov.lv; tālrunis +371 67373051

AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. LATAK-I-445-09-2011
AKREDITĀCIJAS STANDARTS: LVS EN ISO/IEC 17020:2012
AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA: VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA”
TEHNISKAIS DEPARTAMENTS

Adrese: Sergeja Eizenšteina iela 8, Rīga, LV-1079

Akreditācijas sfēra
visa veida transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus) tehniskā kontrole
valsts tehniskās apskates ietvaros, tās uzraudzība un kvalitātes kontrole
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Inspekcijas tips: A
1

2

3

Inspicēšanas objekts

Inspicēšanas joma

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un procedūras

Visu veidu transportlīdzekļi,
Transportlīdzekļu
izņemot traktortehniku,
transportlīdzekļu
mopēdus un sniega
apskates ietvaros
motociklus

Visu veidu transportlīdzekļi,
izņemot traktortehniku,
mopēdus un sniega
motociklus

Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumi Nr. 295 “Noteikumi par
transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”
tehniskā kontrole 1. pielikums “Prasības transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un
valsts tehniskās aprīkojumam, prasību izpildes novērtēšana un pārbaudes metodes”

Transportlīdzekļu valsts tehniskās
apskates ietvaros veiktās
transportlīdzekļu tehniskās kontroles
uzraudzība un kvalitātes kontrole

“Transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektora rokasgrāmata” elektronisku
dokumentu kopums (aktuālā versija no 2018. gada 1. marta ar spēkā esošiem
grozījumiem)
Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumi Nr. 295 “Noteikumi par
transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”
“Transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektora rokasgrāmata” elektronisku
dokumentu kopums (aktuālā versija no 2018. gada 1. marta ar spēkā esošiem
grozījumiem) un Pārvaldības sistēmas rokasgrāmata (apstiprināta 01.11.2021.)

G. Jaunbērziņa – Beitika
Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktore

V. Lipskis
Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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