
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" 

Reģistrācijas numurs: 40003435328 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

 

atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un 

 ir kompetenta veikt testēšanu 
 

 

Akreditācija periods no 2022. gada 14. maija līdz 2027. gada 13. maijam  

 

Lēmums pieņemts 2022. gada 6. aprīlī, Rīgā 

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-T-254-30-2003 uz 5 lapām 

 
Informācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas atrašanās vietām, akreditācijas sfēru un akreditācijas statusu ir 

pieejama Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv (Institūcijas Nr. T-254) 

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija 

E-pasts: pasts@latak.gov.lv; tālrunis +371 67373051 

 

 

 

http://www.latak.gov.lv/
mailto:pasts@latak.gov.lv
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR./ NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-T-254-30-2003 

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ STANDARD OF ACCREDITATION: LVS EN ISO/IEC 17025:2017 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ ACCREDITATION BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" 

Registration number 40003435328 

Legal address: Krisjana Valdemara street 157, Riga, LV-1013 
 

 

conforms to the requirements of the standard LVS EN ISO/IEC 

17025:2017 and is competent to perform testing 
 

 
  

 

Accreditation period from May 14, 2022 to May 13, 2027 

 

Date of the Accreditation Committee decision April 6, 2022, Riga 

Accreditation certificate No LATAK-T-254-30-2003 on 5 pages 

 

 
Information about the accreditation scope and status is available on web page www.latak.gov.lv  

(Accreditation registration No. T-254) 

State Agency “Latvian National Accreditation Bureau” Brivibas Street 55, Riga, LV-1010, Latvia  

E-mail: pasts@latak.gov.lv; phone +371 67373051 

 

http://www.latak.gov.lv/
mailto:pasts@latak.gov.lv
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR./ NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-T-254-30-2003 

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ STANDARD OF ACCREDITATION: LVS EN ISO/IEC 17025:2017 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ ACCREDITATION BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" 

 

Adrese:  

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

Address: 

 Krisjana Valdemara street 157, Riga, LV-1013 

 

Akreditācijas elastīgā sfēra  

 

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču; gaismekļu; audio, video, informācijas un sakaru tehnoloģiju iekārtu testēšana.  

 

Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālo versiju un standarta daļām saskaņā ar sarakstu “SIA “Latvijas nacionālais 

metroloģijas centrs” testēšanas metožu saraksts elastīgajā sfērā” TS.1-04/22. 

 

Flexible accreditation scope 

Household and similar electrical apliances; luminaires; audio/video, information and communication technology equipment testing. 

Flexibility refers to the current version of the regulatory - technical documentation and standard parts in accordance with the list of testing 

methods in the flexible sphere of “SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” TS.1-04 / 22. 
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR./ NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-T-254-30-2003 

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ STANDARD OF ACCREDITATION: LVS EN ISO/IEC 17025:2017 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ ACCREDITATION BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" 

Testēšanas 

objekts/ Object 

of testing 

Nosakāmie rādītāji/ 

Parameters to be 

determined 

Normatīvi-tehniskās 

dokumentācijas numurs/ 

Normative-technical 

documentation number 

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, 

standarti, metodes*/  

Name of the regulatory – technical documentation, 

standards, methods* 

Informācijas 

avots/ 

Source of 

information 

Darbības 

vietas**/ 

Sites** 

Mājsaimniecības 

un līdzīga 

lietojuma 

elektroierīces 

Household and 

similar 

electrical 

appliances  

Drošuma un vispārīgo 

prasību pārbaude 

(spriegums, strāva, 

jauda, temperatūra, 

pretestība)  

Verification of safety 

and general 

requirements 

(voltage, current, 

power, temperature, 

resistance) 

LVS EN 60335-1 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces – 

Drošums- 1. daļa Vispārīgās prasības 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: 

General requirements 

 

 

Īpašo prasību pārbaude  

 Examination of special 

requirements  

LVS EN 60335-2 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 

2. daļa. Īpašas prasības (lietojams kopā ar standarta LVS EN 

60335-1 prasībām) 

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2 

Special requirements (to be used together with the 

requirements of the standard LVS EN 60335-1) 

 

 

Gaismekļi 

Luminaires 

Vispārīgo prasību 

pārbaude (spriegums, 

strāva, temperatūra, 

pretestība)  

General requirements 

test (voltage, current, 

temperature, 

resistance) 

LVS EN 60598-1 Gaismekļi: 1.daļa: Vispārīgās prasības un tests  

Luminaires – Part1: General requirements and tests 

 

 

Īpašo prasību pārbaude  

Examination of special 

requirements 

LVS EN 60598-2 Gaismekļi. 2. daļa: Īpašas prasības (lietojams kopā ar standarta 

LVS EN 60598-1 prasībām)  
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR./ NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-T-254-30-2003 

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ STANDARD OF ACCREDITATION: LVS EN ISO/IEC 17025:2017 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ ACCREDITATION BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" 

Testēšanas 

objekts/ Object 

of testing 

Nosakāmie rādītāji/ 

Parameters to be 

determined 

Normatīvi-tehniskās 

dokumentācijas numurs/ 

Normative-technical 

documentation number 

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, 

standarti, metodes*/  

Name of the regulatory – technical documentation, 

standards, methods* 

Informācijas 

avots/ 

Source of 

information 

Darbības 

vietas**/ 

Sites** 

Luminaires. Part 2: Specific requirements (to be used in 

conjunction with the requirements of standard LVS EN 60598-

1) 

Audio, video, 

informācijas un 

sakaru 

tehnoloģiju 

iekārtas  

Audio/video, 

information and 

communication 

technology 

equipment  

Drošuma prasību 

pārbaude 

(spriegums, strāva, 

temperatūra, pretestība)  

Verification of safety 

requirements 

(voltage, current, 

temperature, 

resistance) 

LVS EN IEC 62368-1 Audio, video, informācijas un sakaru tehnoloģiju iekārtas. 1. 

daļa: Drošuma prasības 

Audio/video, information and communication technology 

equipment -Part 1: Safety requirements 

 

 

*Institūcija norāda tos dokumentus, kuros noteiktas konkrētas prasības, kuru izpildi apliecina Institūcija, un kuru izpildi (kritērijus) novērtē LATAK akreditācijas procedūru ietvaros, t.sk. 

reglamentējošos dokumentus, kuros noteikti konkrēti metožu izpildes kritēriji vai pieļaujamās robežvērtības, ja Institūcija izsaka atbilstības paziņojumus/ The body shall indicate those documents 

prescribing specific requirements, the compliance with which is certified by the body and the fulfilment (criteria) of which is assessed by LATAK as part of the accreditation procedures, 

including the regulatory documents setting out specific performance criteria or limit values of methods, if the body makes statements of conformity. 

**Uzrāda, ja ir vairākas atrašanās vietas/ The body shows if there are multiple location 

 

  

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP 

 

G. Jaunbērziņa-Beitika 

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktors/-e 

State agency “Latvian National Accreditation Bureau” director 

 M. Drille 

Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs/-a 

Chair of accreditation committee 
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