APSTIPRINU:
Latvijas Mērnieku biedrības
Sertifikācijas centra vadītājs
______________ /M. Reiniks/
Rīgā, 2018. gada 2. maijā
1.

SERTIFIKĀTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Vispārīgi
1.1. Sertifikātus izsniedz Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (turpmāk LMB SC).
1.2. Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs atbilst LMB SC apstiprinātajām prasībām un spēj kvalitatīvi un profesionāli veikt ģeodēzijas un
mērniecības darbus.
1.3. Sertifikācija ir brīvprātīga. Sertifikācija procesā tiek novērtētas un atzītas profesionālās zināšanas, prasme pielietot normatīvos
dokumentus un pieredze atbilstošajā jomā. Sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz LMB SC vadītāja lēmumu.
1.4. Sertifikāts tiek izsniegts vienā eksemplārā latviešu valodā. Sertifikāts, kas izsniegts elektroniski, ir derīgs ar sertifikācijas institūcijas
vadītāja elektronisko parakstu. Uz sertifikāta, kas sagatavots izdrukas veidā, attēlots LMB spiedoga atveids un sertifikācijas
institūcijas vadītāja paraksts.

2.

Sertifikāta lietošana
2.1. Sertifikātu drīkst izmantot (sniegt atsauces uz to) tikai noteiktā darbības jomā un sertifikāta darbības laikā.
2.2. Sertifikātu drīkst izmantot atbilstoši Sertifikācijas shēmas noteikumiem.
2.3. Veicot ģeodēzijas un mērniecības darbus, rakstot publikācijas, reklamējot savus pakalpojumus un jebkuru citu rakstisku atsauču
sniegšanas gadījumā uz sertifikācijas statusu drīkst veikt tikai papildus norādot sertifikāta numuru.
2.4. Sertifikāta vai apliecības attēlošana publikācijās pieļaujama, ja tā attēls ir pilnībā skaidri salasāms, netiek papildus izcelts no pārējā
teksta, tas ir kontekstā ar publicējamo materiālu (materiālā ir atsauce uz sertifikāta īpašnieku).
2.5. Sertifikātu, vai LMB SC logo nedrīkst lietot maldinošā veidā vai kā citādi sniegt maldinošu informāciju par sertifikācijas institūciju.
2.6. Sertifikāta īpašnieks ir atbildīgs par dokumentu pienācīgu saglabāšanu.
2.7. Sertifikāta apturēšanas uz laiku gadījumā, sertifikātu drīkst lietot tikai, lai novērstu pārkāpumus un pabeigtu pieņemtos pasūtījumus.

3.

Pienākumi
3.1. Sertificētā persona katru gadu līdz 1. februārim iesniedz LMB SC:
3.1.1. izpildīto darbu sarakstu par iepriekšējo gadu (sarakstā norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu, pilnu adresi, ja tāda ir,
izpildīto darbu veidu un to īsu aprakstu, darbu izpildē iesaistīto mērnieka palīgu, mērnieka asistentu un citu personu
sarakstu, ģeodēzisko instrumentu un tā seriālo numuru ar kuru izpildīti mērījumi);
3.1.2. apliecinātu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
3.1.3. sertificētās personas kontaktinformāciju.
3.2.
Ja mainās sertificēto personu kontaktinformācija vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, tad sertificētajai
personai ir pienākums par to paziņot LMB SC 10 dienu laikā.
3.3.
Sertificētajai personai ir pienākums ievērot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus un Mērnieka ētikas kodeksu, kā arī
citus dokumentus, kas saistīti ar sertificētās personas kvalitatīvu, profesionālu un ētikas principiem atbilstošu mērniecības un
ģeodēzijas darbu veikšanu.
3.4.
Sertificētai personai 10 dienu laikā informēt LMB SC par pašvaldību, valsts institūciju izdotajiem atzinumiem, atteikumiem, tiesu
spriedumiem vai citiem pārkāpumiem vai sūdzībām (t.sk. privātpersonu), kas attiecas uz sertifikāta darbības jomu.
3.5.
Sertificētai personai 10 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas par sertifikāta anulēšanu jāatgriež sertifikāts LMB SC, jāpārtrauc lietot
jebkuras formas atsauces attiecībā uz sertifikācijas statusu.
3.6.
Sertificētai persona ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta termiņa beigām LMB SC ir jāiesniedz iesniegums par sertifikāta darbības
pagarināšanu.
3.7.
Sertificētā persona ir informēta, ka dati par sertifikāciju (vārds, uzvārds, sertifikāta nr., kontaktinformācija) ir publiski pieejami
LMB SC sertificēto personu reģistrā. Sertificētā persona pārbauda un atbild par publiski pieejamās informācijas pareizību.
3.8.
Sertificētā persona ir informēta, ka LMB SC pieejamo informāciju var izmantot statistikas rādītāju veidošanai.
3.9.
Sertifikāts satur personas datus. LMB SC, sertificētā persona un sertifikāta lietotājs ir līdzatbildīgi par pareizu personas datu
izmantošanu un aizsardzību, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu
Nr. 2016/679.
3.10. Ar šo apliecinu savu piekrišanu tam, ka LMB Sertifikācijas centrs, reģistrācijas numurs 40008004744, ievāc, izmanto, glabā un
dzēš manus personas datus sertifikāta izsniegšana un sertifikāta uzraudzības nolūkiem visu sertifikāta darbības laiku un nodod
manus datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros.

4.

Sankcijas
Persona, kas veikusi šo noteikumu pārkāpumus, sniegusi nepatiesas ziņas par sertifikāciju vai maldinoši izmatojusi sertifikātu vai tā logo
publikācijās, LMB SC var veikt korektīvas darbības, piemēram, sertifikāta apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, sniegt publikācijas par
pārkāpumiem un, ja nepieciešams, iesaistīties papildus juridiskās darbībās.

5.

Nobeigums
5.1.
Šie noteikumi ir sertifikāta neatņemama daļa.
5.2.
Sertifikāta lietošana notiek pēc šo noteikumu apliecinājuma ar parakstu, ja sertifikāts izsniegts izdrukas veidā. Sertificētā persona
apliecina, ka ir iepazinusies ar noteikumiem un apņemas tos ievērot.
5.3.
Ja izsniegts elektroniskais sertifikāts sertificētā persona noteikumus apliecina ar elektronisku parakstu. Sertifikācijas institūcija
uzskata, ka sertificētā persona ir iepazinusies ar noteikumiem un apņemas tos ievērot, ja saņemts epasta apliecinājums, ka
sertificētā persona saņēmusi elektroniski parakstītu dokumentu ar sertifikātu un sertifikāta lietošanas noteikumiem.

Katrai no pusēm – sertificētajai personai un LMB SC, ir identisks sertifikāta lietošanas noteikumu eksemplārs.
Datums:

_______________________
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