
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas 

centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa 
 

Reģistrācijas numurs: 40003025542 

Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 

 

atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17065:2013 prasībām un ir 

kompetenta veikt produktu sertificēšanu 

 
 

 

Akreditācija periods no 2018. gada 23. aprīļa līdz 2023. gada 22. aprīlim  

 
Lēmums pieņemts 2023. gada 08. martā, Rīgā 

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S1-218-29-2004 uz 12 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. S1-218) 

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-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limited Liability Company “Certification and Testing 

Center”, Conformity Assesment Department 

Registration number 40003025542 

Legal address: Darza street 12, Priekuli, Priekuli parish, Cesu county, LV-4126 
 

 

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

17065:2013 and is competent to perform product certification 
 

 

 

Accreditation period from April 23, 2018 to April 22, 2023 

 

Date of the Accreditation Committee decision: March 8, 2023, Riga 

Accreditation Certificate No LATAK-S1-218-28-2004 on 12 pages 

 

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

registration No. S1-218) 

State Agency “Latvian National Accreditation Bureau” Brīvības Street 55, Rīga, 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-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

 

Adrese:  

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 

Address: 

 Darza street 12, Priekuli, Priekuli parish, Cesu county, LV-4126 

 

Akreditācijas sfēra 

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti un operatoru grupas, mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi, no trešajām valstīm importēti 

bioloģiskās lauksaimniecības produkti; lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļi, iekšdedzes motori; mašīnas; kravas transportlīdzekļu 

un piekabju kravu stiprinājumi 

Accreditation scope 

Organic farming products and group of operators; fertilizers and plant protection products; organic products imported from third countries; 

internal combustion engines of agricultural and forestry vehicles; machines; cargo securing structures of commercial vehicles and trailers  
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

Objekts 

Object 

Sertifikācijas shēma 

Certification scheme 

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums 

Title of Regulatory technical documentation 
 

1 2 3 

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti (a) 

nepārstrādāti augi un augu produkti, tostarp 

sēklas un citi augu reproduktīvie materiāli; b) 

lauksaimniecības dzīvnieki un nepārstrādāti 

lopkopības produkti; c) aļģes un nepārstrādāti 

akvakultūras produkti; d) pārstrādāti 

lauksaimniecības produkti, tostarp 

akvakultūras produkti, ko izmanto pārtikā; e) 

barība; f) vīns; g) citi produkti, saskaņā ar 

Regulas 2018/848  I pielikumu, kas nav 

ietverti citās kategorijās 

Operatoru grupas 

Organic farming products (a) unprocessed 

plants and plant products, including seeds 

and other plant reproductive material; b) 

livestock and unprocessed livestock products; 

c) algae and unprocessed aquaculture 

products; d) processed agricultural products, 

including aquaculture products, for use as 

food; e) feed; f) wine; g) other products listed 

in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or 

not covered by the previous categories 

Groups of operators 

 

Dokumentu pārbaude, 

ražošanas un marķēšanas 

procesa inspicēšana ar 

uzraudzību turpmākajā 

periodā / Checking of 

documentation and inspection 

of production process and 

labelling process with 

supervision in further period  

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par 

bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 834/2007 un citas Eiropas Komisijas publicētās piemērojamās 

regulas un ieviešanas akti / 

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 

2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council 

Regulation (EC) No 834/2007 and other applicable regulations and amendments 

published by the European Commission 

Regula  (ES) 2021/1698  (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina, paredzot procedūras prasības tādu 

kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt 

kontroles attiecībā uz sertificētiem bioloģisko produktu operatoriem un operatoru 

grupām un bioloģiskiem produktiem trešās valstīs, un noteikumus par to uzraudzību 

un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic minētajām kontroles iestādēm un 

kontroles institūcijām                                                                                                                                                      

Regulation (EU) 2021/1698 with procedural requirements for the recognition of 

control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on 

operators and groups of operators certified organic and on organic products in third 

countries and with rules on their supervision and the controls and other actions to be 

performed by those control authorities and control bodies 
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

1 2 3 

STC Technical standard ANN-P-BL-012 (01.09.2022) Valstis: Baltkrievija, Kirgīzija, 

Kazahstāna, Moldova, Krievija, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna, 

Armēnija, Gruzija, Turcija, Šrilanka, Azerbaidžāna, Indija, Nepāla, Bangladeša     

STC Technical standard ANN-P-BL-012 (01.09.2022) Countries: Belarus, 

Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, 

Uzbekistan, Armenia, Georgia, Turkey, Sri Lanka, Azerbaijan, India, Nepal, 

Bangladesh 

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti 

(augkopības un lopkopības produkti, 

biškopības,  veģetatīvais pavairošanas 

materiāls un sēkla ražošanas vajadzībām 

Pārstrādāti bioloģiskās lauksaimniecības 

produkti izmantošanai pārtikā un 

izmantošanai lopbarībā, kategorijas A-

neapstrādāti lauksaimniecības produkti, B- 

dzīvnieki un lopkopības produkti, D -  

pārstrādāti lauksaimniecības produkti,  ko 

izmanto pārtikā, E – Pārstrādāti 

lauksaimniecības produkti lopbarībai, F - 

Veģetatīvās pavairošanas materiāls un sēklas         

Organic agricultural products (crop and 

Dokumentu pārbaude, 

ražošanas, uzglabāšanas, 

transportēšanas, tirdzniecības, 

pārfasēšanas un marķēšanas 

procesu inspicēšana ar 

uzraudzību turpmākajā 

periodā / Inspection of 

documentation and 

production process, inspection 

of storage process, transport 

process, sale process, 

repackaing process and 

labelling process  with 

supervision in further period 

Padomes Regula (EK) Nr.834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu 

un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu / 

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and 

labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki 

izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu 

Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu 

marķēšanu / 

Commission Regulation (EC) No 889/200 of 5 September 2008 laying down detailed 

rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic 

production and labelling of organic products with regard to organic production, 

labelling and control 

 



  

 

6 no 12 

 

AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

1 2 3 

livestock products, beekeeping, vegetative 

propagating material and seed for production 

purposes 

Processed organic agricultural products for 

food and animal feed, categories A- 

unprocessed plants and plant products, B- 

livestock and unprocessed livestock products; 

D- processed agricultural products  for use as 

food; E-  processed agricultural products  for 

use as feed; F- vegetative material and seeds 

 ANN-I-BL-012-EN "Ražošanas standartu apraksts un kontroles pasākumu plāns" 

(trešajās valstīs) (17.01.2022.)  

Valstis: Baltkrievija, Kirgīzija, Kazahstāna, Krievija, Moldova, Tadžikistāna, 

Turkmenistāna, Ukraina, Uzbekistāna / 

ANN-I-BL-012-EN“Description of the production standards and plan for control 

measures” (in third countries) (17.01.2022.) 

Countries: Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia, Moldova, Tajikistan, 

Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti  

strausi, fazāni, gaļas baloži, paipalas, 

gliemeži un sliekas) / 

Organic agricultural products ( ostriches, 

pheasants, meat pigeons, quails, snails and 

earthworms 

 

 

Dokumentu pārbaude, 

ražošanas, uzglabāšanas, 

transportēšanas, tirdzniecības, 

pārfasēšanas un marķēšanas 

procesu inspicēšana ar 

uzraudzību turpmākajā 

periodā / Checking of 

documentation and 

inspection of production 

process, inspection of storage 

process, transport process, 

sale process, repackaing 

process and labelling process  

with supervision in 

further period  

Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 1204 „Dzīvnieku un no tiem 

iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši 

piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību” / 

Regulation of Cabinet of Ministers 20 October 2009 No 1204 Order of circulation 

ofanimals and products derived from them, which is not regulated in directly 

applicable legislation on organic farming in the European Union  

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 “Bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” / 

Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485 “Organic agriculture 

supervision and order of control” 



  

 

7 no 12 

 

AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

1 2 3 

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti (a) 

nepārstrādāti augi un augu produkti, tostarp 

sēklas un citi augu reproduktīvie materiāli; b) 

lauksaimniecības dzīvnieki un nepārstrādāti 

lopkopības produkti; c) aļģes un nepārstrādāti 

akvakultūras produkti; d) pārstrādāti 

lauksaimniecības produkti, tostarp 

akvakultūras produkti, ko izmanto pārtikā; e) 

barība; f) vīns; g) citi produkti saskaņā ar 

Regulas 2018/848  I pielikumu, kas nav 

ietverti citās kategorijās Operatoru grupas 

Organic farming products (a) unprocessed 

plants and plant products, including seeds and 

other plant reproductive material; (b) 

livestock and unprocessed livestock products; 

(c) algae and unprocessed aquaculture 

products; (d) processed agricultural products, 

including aquaculture products, for use as 

food; (e) feed; (f) wine; (g) other products 

listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 

or not covered by the previous categories  

Group of operators 

Dokumentu pārbaude, 

ražošanas, uzglabāšanas, 

transportēšanas, tirdzniecības, 

pārfasēšanas un marķēšanas 

procesu inspicēšana ar 

uzraudzību turpmākajā 

periodā / Inspection of 

documentation and 

production process, inspection 

of storage process, transport 

process, sale process, 

repackaing process and 

labelling process  with 

supervision in further period 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par 

bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 834/2007 un citas Eiropas Komisijas publicētās piemērojamās 

regulas un ieviešanas akti / 

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 

2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council 

Regulation (EC) No 834/2007 and other applicable regulations and amendments 

published by the European Commission 

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 “Bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” / 

Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485 “Procedure for the 

Supervision and Control of Organic Farming” 
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

1 2 3 

Mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības 

līdzekļi / 

Fertilisers and plant protection products  

 

Dokumentu pārbaude, 

ražošanas un marķēšanas 

procesa inspicēšana ar 

uzraudzību turpmākajā 

periodā /  

Checking of documentation 

and inspection of production 

process and labelling process 

with supervision in further 

period  

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 “Bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” / 

Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485 “Organic agriculture 

supervision and order of control” 

No trešajām valstīm importētie bioloģiskās 

ražošanas produkti / 

Organic products imported from third 

countries 

Operatoru dokumentu 

pārbaude darbībām Latvijā, 

uzglabāšanas un 

transportēšanas un marķēšanas 

procesu inspicēšana ar 

uzraudzību turpmākajā 

periodā / 

 Checking of documentation 

and inspection of storage 

process, transport process and 

labelling process with 

supervision in 

further period  

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par 

bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 834/2007 un citas Eiropas Komisijas publicētās piemērojamās 

regulas un ieviešanas akti / 

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 

2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council 

Regulation (EC) No 834/2007 and other applicable regulations and amendments 

published by the European Commission 

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr.485 “Bioloģiskās 

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” / 

Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485 “Organic agriculture 

supervision and order of control” 
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

1 2 3 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības 

transportlīdzekļi / 

Agricultural and forestry 

vehicles 

ES tipa apstiprināšana 

(pakāpeniska tipa 

apstiprināšana, tipa 

apstiprināšana vienā posmā, 

jaukta tipa apstiprināšana, 

vairākposmu tipa 

apstiprinājuma procedūra) / 

EU type-approval (step-by-

step type-approval; single-step 

type-approval; mixed type-

approval. multi-stage type- 

approval) 

Valsts tipa apstiprinājums 

mazām sērijām 

National type-approval of 

small series 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) 

par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus 

uzraudzību /  

Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the council 

of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and 

forestry vehicles 

Iekšdedzes motori / 

Internal combustion engines 

EK tipa apstiprināšana / 

EC type-examination 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2016/1628  (2016. gada 14. septembris) par 

prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru 

gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar 

ko groza Regulas (ES) 1024/2012 un ES Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 

97/68/EK 

Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 

September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant 

emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road 

mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 

167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (Text with EEA 

relevance) 

 

Ripzāģi (vienripas vai daudzripu) darbam ar 

koksni un koksnei analogiem materiāliem; 

EK tipa apstiprināšana / 

EC type-examination 

Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumi Nr. 195 „Mašīnas drošības 

noteikumi” 6.nodaļa / 
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AKREDITĀCIJAS APLIECĪBAS NR. / NUMBER OF ACCREDITATION CERTIFICATE: LATAK-S1-218-29-2004   

AKREDITĀCIJAS STANDARTS/ ACCREDITATION STANDARD: LVS EN ISO/IEC 17065:2013 

AKREDITĒTĀ INSTITŪCIJA/ACCREDITED BODY: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa / Limited 

Liability Company “Certification and Testing Center”, Conformity Assesment Department 

1 2 3 

rokas padeves ēvelmašīnas koka virsmu 

apstrādei; vienpusīgās biezuma kokapstrādes 

ēvelmašīnas ar rokas iekraušanu vai 

izkraušanu; lentzāģi ar rokas iekraušanu vai 

izkraušanu, kas paredzēti koka un tam līdzīgu 

materiālu apstrādei; mašīnas darbam ar 

koksni un koksnei analogiem materiāliem, 

kas kombinētas no augstāk minētajām 

mašīnām; rokas padeves koksnes apstrādes 

frēzmašīnas ar vairākiem nažu turētājiem; 

rokas padeves vertikālas vārpstas formēšanas 

mašīnas darbam ar koksni un koksnei 

analogiem materiāliem; transportlīdzekļu 

pacēlāji; cilvēku pacelšanai paredzētās 

mašīnas, kas paceļ cilvēku augstāk par 3 

metriem, metāla aukstās apstrādes preses un 

velmēšanas mašīnas, kuru kustīgo daļu 

gājiens pārsniedz 6 mm un ātrums ir 30 

mm/s, ar rokas iekraušanu vai izkraušanu, 

sadzīves atkritumu savākšanas mašīnas ar 

rokas iekraušanu, kurās ir saspiešanas 

mehānisms, pretapgāšanās konstrukcijas 

(ROPS), konstrukcijas aizsardzībai pret 

krītošiem objektiem (FOPS) / 

Circular saws (single or multi-blade) for 

working with wood and material similar to 

wood;hand-fed surface planning machinery 

for woodworking; thicknessers for one-side 

dressing with manual loading or unloading 

for woodworking;band-saws with manual 

Cabinet Regulation No. 195 25 March 2008 Regulations Regarding the Safety of 

Machinery” scapter 6 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) 

par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana) IX pielikums /  

Directive 2006/42/EC of the european parliament and of the council of 17 May 2006 

on machinery, and amending Directive 95/16/EC 

IX annex 
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loading or unloading for working with wood 

and material with similar physical 

characteristics; machinery for woodworking 

and with materials with similar physical 

properties to wood, which are a combination 

of the machinery referred above; hand-fed 

tenoning machinery with several knife 

holders for woodworking; hand-fed vertical 

spindle moulding machinery for working with 

wood and material with similar physical 

characteristics; vehicle servicing lifts; 

machinery for the lifting of persons, height 

more than three metres, presses and press-

brakes for the cold working of metals with 

manual loading or unloading, whose movable 

working parts may have a travel exceeding 6 

mm and a speed exceeding 30 mm/s, 

Manually loaded trucks for the collection of 

household refuse incorporating a 

compression mechanism, roll-over 

protectives structures (ROPS), falling-object 

protectives structures (FOPS) 
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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” 
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