
STC Laboratorija

STC laboratorija ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 
17025:2017 standarta prasībām identifikācijas numurs LATAK-T-021 un veikt inspicēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām 
identifikācijas numurs LATAK-I-456.

Pakalpojumi:
• Transportlīdzekļu testēšana
• Iekārtu testēšana
• Pārbūvētu transportlīdzekļu testēšana
• Darba vides parametru mērīšana
• Piena mērlīdzekļu pārbaude
• Spēļu un rekreācijas laukumu inspicēšana

• Individuāla transportlīdzekļa apstiprināšana reģistrēšanai
• Transportlīdzekļu pārbūve
• Miglotāju/smidzinātāju pārbaudes
• Citi testēšanas pakalpojumi:
• masas mērīšana, spēka mērīšana, elektrodrošības parametru mērījumi 

SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs“

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads, LV-4126

PAR MUMS
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir akreditēta iestāde ar 
profesionālu un kompetentu ekspertu komandu bioloģiskās 
lauksaimniecības, apmācību, testēšanas, pārbaudes un mašīnu, 
aprīkojuma, kā arī ražošanas un traktortehnikas atbilstības 
novērtēšanu. Mūsu uzņēmums strādā vairākos virzienos, kas ļauj 
klientiem piedāvāt plašu kvalitatīvu pakalpojumu klāstu.

Bioloģiskās lauksaimniecības 
uzņēmumu sertifikācija 
Latvijā

Ikviens uzņēmējs, kas ražo, gatavo, uzglabā, importē no 
trešām valstīm vai laiž šādus produktus tirgū, pirms 
jebkādu produktu laist tirgū kā bioloģisku produktu vai 
pārejas produktu:
• piesakās sertifikācijai kontroles institūcijā;
• iekļauj savu uzņēmumu konstroles sistēmā.

Ražošana
Sertifikācijas jomas: augkopība, lopkopība, biškopība, 
mēslošanas līdzekļu un substrātu ražošana, akvakultūra, 
netradicionālā lopkopība

Pārstrāde
Pārstrādes jomas sertifikācija ietver visus posmus: 
pirmapstrādi, fasēšanu, uzglabāšanu, pārstrādi, 
tirdzniecību, sabiedriskā ēdināšana, imports no 
trešām valstīm.

Sertifikācijas shēma

Pieteikums

Līgums

Pārbaude
uzņēmumā

Novērtēšanas
dokumentu
izvērtēšana

Sertifikācijas
lēmums

IESNIEGUMS visu  sertifikācijai pārstrādē 
gadu mēnesi pirms , ražošanā vismaz 
darbības uzsākšanas!

Starptautiskā sadarbība

Operatoriem ārpus ES, kas , un vēlas produkciju realizēt  ražo, apstrādā, pārstrādā vai tirgo bioloģiskos produktus Eiropas savienībā
ar atsauci uz bioloģisko lauksaimniecību, jābūt iekļautiem bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, saskaņā ar Reg. 
834/2007 prasībām.
• Pārtikas, tekstila, kosmētikas, ārstniecības līdzekļu u.c. produkcijas sertifikācijai, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus, 

sertifikācija pēc  vegānu standarta.  BeVeg
•  un  uz Eiropas laboratorijām testēšanai gan bioloģiskajai produkcijai, gan nebioloģiskai Paraugu noņemšanu nosūtīšanu

produkcijai. Pakalpojumu klāstā ietilpst arī testēšanas rezultātu izvērtēšana.
• Piedāvājam veikt  un paraugu noņemšanu eksporta produkcijas uzkraušanas laikā gan Latvijā, gan citur kravu fizisku kontroli

Eiropā un trešajās valstīs.
Sadarbības līgumi  par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas sertifikāciju ar sertifikācijas organizācijām:
- Ķīnā OFFC,  sertifikācija pēc  standarta prasībām GB/T 19630, lai bioloģisko produkciju varētu eksportēt uz Ķīnu;
- Taivānā Eco-Garden , sertifikācija pēc  standarta prasībām TOS, lai bioloģisko produkciju varētu eksportēt uz Taivānu.
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Apmācības

• Mašīnbūves produktu EK tipa apstiprināšana (saskaņā ar Direktīvu 
2006/42 “Par mašīnām” (MK not. Nr.195) IV pielikumu)

• Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipa 
apstiprināšana

• (saskaņā ar Regulu (ES) Nr.167/2013)
• Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru tipa 

apstiprināšana
• (saskaņā ar regulu (ES) 2016/1628
• Nesošo metāla konstrukciju ražotņu sertificēšana 
• (saskaņā ar regulu (ES) Nr.305/2011 un standartu EN 1090
• Metināšanas ražotņu sertifikācija (saskaņā ar ISO 3834-2)

Sertifikācija
industriālālajā jomā

Atbalsts uzņēmējiem

• Iekārtu risku novērtējums, tehniskās dokumentācijas vērtēšana
• Dokumentācijas paketes (tehniskā faila) izstrāde atbilstoši 

Direktīvai 2006/42 prasībām

Sazinieties ar mums

Tālrunis: +371 64130013
E-pasts: info@stc.lv

Mājaslapa: www.stc.lv

Apmācības

STC mācību centrs ir akreditēta profesionālās tālākizglītības un 
pilnveides izglītības iestāde, kas organizē apmācības, kursus un  
seminārus sekojošos virzienos:
• Profesionālās pilnveides programma“160 stundu  Bioloģiskās

lauksaimniecības pamati”
• Mašīnbūves jomas atbilstības novērtēšana
• Ekspluatācijā esošu iekārtu drošuma novērtēšana
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