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„APSTIPRINU” 

SC vadītāja Inna Šaraņina  

..................  

13.04.2022. gadā 

  
Reģistrācijas 
  

Nr.____ 

Iesniegums sertifikāta saņemšanai  

   sertifikācija     derīguma termiņa pagarināšana 
 
Lūdzu izsniegt sertifikātu ______________________________    ______________-_________________ 

(fiziskas personas vārds, uzvārds)                                                   (personas kods)                              
 
  _________________________________________________________________________________ 

(deklarētās dzīvesvietas adrese) 
__________________________________                 _______________________________________ 

(tālrunis)                                                                            (e-mail) 
o attiecībā darbībām ar tādu stacionāru aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu un kravas 

refrižeratorautomobiļu un refrižeratorpiekabju aukstumiekārtu, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (ES) Nr. 2015/2067 un Regulai (ES) Nr. 517/2014 
uz                         1                2                 3               4       kategoriju (vajadzīgo nosvītrot ) 

o attiecībā darbībām ar tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem, kurās ir ozona slāni 
noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (EK) Nr. 304/2008 un Regulai (EK) Nr. 
842/2006, 

o attiecībā darbībām ar elektrosadales iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (ES) Nr. 
2015/2066 un Regulai (ES) Nr. 517/2014, 

o attiecībā darbībām ar mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās ir ozona slāni noārdošās 
vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (EK) Nr. 307/2008 un Regulai (EK) Nr. 842/2006. 

Pielikumā: 

 1. Profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas 

 2. Mācību kursu pabeigšanas apliecinošu dokumentu kopijas un apgūto tēmu saraksts 

 3 
Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai - dokumenta kopija, kas apliecina ka personai ir tris gadu 
pieredze darbā ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (norāda darbavietas 
nosaukumu un adresi, ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm veikto darbu 
sarakstu, ko apliecinājis darba devējs, darba attiecību sākuma un beigu datumus) 

 4. Fiziskās personas fotogrāfija (izmērs 3 x 4 cm) 

 5. Papildus materiāli pēc Sertifikācijas centra pieprasījuma (datus par kvalifikācijas paaugstināšanu, 
apliecības par profesionālo kursu beigšanu veikto darbu sarakstu un tml.) 

Piezīme. Iesniegto dokumentu atzīmēt ar krustiņu (x) attiecīgajā kvadrātā. 
 
Esmu iepazīstināts/a ar eksāmena un sertifikācijas norises kārtību, ka arī ar darba drošības prasībām eksāmena laikā. Piekrītu 
izpildīt sertifikācijas prasības un ievērot stingru konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar Sertifikācijas centra 
darbību. Neiebilstu mana vārda un uzvārda publicēšanai sertificētā personāla reģistrā. Piekrītu izmantot savus personīgos datus 
eksaminācijas un sertifikācijas procesā. 
Ievērošu sertificētā personāla ētiskos principus (nelietot sertifikātu neatbilstošās darbības jomās, neveikt neatbilstošas atsauces 
par sertifikācijas sistēmu u.c.) visu kompetences sertifikāta derīguma laiku un zinu, ka SC ir tiesības anulēt manu sertifikātu, ja 
nepildīšu sertifikācijas prasības. 
 
Visas sniegtās ziņas atbilst patiesībai, un SC ir tiesības pieprasīt visus dokumentus, kas nepieciešami, pārbaudot sertificēšanai 
nepieciešamās ziņas. 
20___. gada __. ____________________________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 
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Sertificējamā persona ___________________________________________________ 

  sertifikācija    derīguma pagarināšana   
  
Iesniegtie dokumenti sertificēšanai : 

o attiecībā darbībām ar tādu stacionāru aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu un kravas 
refrižeratorautomobiļu un refrižeratorpiekabju aukstumiekārtu, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās 
siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (ES) Nr. 2015/2067 un Regulai (ES) Nr. 517/2014 
uz                         1                2                 3               4       kategoriju (vajadzīgo nosvītrot ) 

o attiecībā darbībām ar tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem, kurās ir ozona slāni 
noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (EK) Nr. 304/2008 un Regulai (EK) Nr. 
842/2006, 

o attiecībā darbībām ar elektrosadales iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (ES) Nr. 
2015/2066 un Regulai (ES) Nr. 517/2014, 

o attiecībā darbībām ar mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās ir ozona slāni noārdošās 
vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (EK) Nr. 307/2008 un Regulai (EK) Nr. 842/2006. 

 profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinošo 
dokumentu kopijas 
 mācību kursu beigšanu apliecinošu dokumentu kopijas 
un apgūto tēmu saraksts 

 derīguma termiņa pagarināšanai – dokumenta 
kopija, kas apliecina, ka personai ir tris gadu 
pieredze darbā ar ozona slāni noārdošām vielām 
vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 

Papildus materiāli pēc Sertifikācijas centra pieprasījuma (datus par kvalifikācijas paaugstināšanu, apliecības 
par profesionālo kursu beigšanu veikto darbu sarakstu un tml.): 
 
 
 
 
Atbilst/neatbilst sertifikācijas shēmas prasībām. 
SC vadītājs_____________________   ___________________ 
                                      Paraksts                                     Datums 

Trūkstošie dokumenti sertificēšanai : 
 profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinošo 
dokumentu kopijas 
 mācību kursu beigšanu apliecinošu dokumentu kopijas 
un apgūto tēmu saraksts 
 

 derīguma termiņa pagarināšanai – dokumenta 
kopija, kas apliecina, ka personai ir tris gadu 
pieredze darbā ar ozona slāni noārdošām vielām 
vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm 

Papildus materiāli pēc Sertifikācijas centra pieprasījuma (datus par kvalifikācijas paaugstināšanu, apliecības 
par profesionālo kursu beigšanu veikto darbu sarakstu un tml.): 
 
1 
2 
3 
 
Apņemos iesniegt vajadzīgas dokumentus reģistrācijas numura iegūšanai mēneša laikā no 
iesnieguma uzrakstīšanas* 
202__. gada __. ____________   ______________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums) 
* Ja attiecīgie dokumenti netiks iesniegti noteiktajā termiņa, iesniegums sertifikāta iegūšanai tiks anulēts. 


