Spēkā no 01.01.2020.

Latvijas Mērnieku biedrības
Sertifikācijas centra
C E N R Ā D I S
N.p.k.
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.

Pakalpojums
Profesionālās kvalifikācijas izvērtēšana un/vai atzīšana
Profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana un/vai atzīšana
un/vai profesionālās pieredzes un/vai profesionālās darbības CV
izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atzinuma
sagatavošana.
Eksaminācija
Teorijas eksāmens vienā jomā*
Teorijas eksāmens vienlaikus divās jomās*(par katru jomu)
Teorijas eksāmens vienlaikus trijās jomās*(par katru jomu)
Praktiskais eksāmens vienā jomā*
Praktiskais eksāmens vienlaikus divās jomās*(par katru jomu)
Praktiskais eksāmens vienlaikus trijās jomās*(par katru jomu)
Atkārtots eksāmens (cena tāda pati kā pirmajā eksāmenā, skatīt cenrāža
pozīcijas 2.1., 2.4., 2.5., 2.6.)
Pārsertifikācija / sertifikāta darbības pagarināšana
Pārsertifikācija katrā sertificējamā jomā**
Sertifikāta papīra izdrukas vai apliecības izgatavošana

3.3. Elektroniska sertifikāta izgatavošana

Cena

30.00

40.00
30.00
20.00
80.00
70.00
50.00

50.00
15.00
Bezmaksas

Ikgadējā uzraudzība
4.
4.1. Ikgadējie izdevumi par sertificētās personas profesionālās darbības
uzraudzību zemes ierīcības jomā (uzraudzība, sūdzības, eksperti, vizītes, biroja izdevumi)

99.00

4.2. Ikgadējie izdevumi par sertificētās personas profesionālās darbības
uzraudzību ģeodēzijas vai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā (uzraudzība,

174.00

sūdzības, eksperti, vizītes, biroja izdevumi)

4.3.
5.

Papildus uzraudzības izdevumiem, maksa par katru būtisku pārkāpumu
sertifikāta darbības laikā***
Sūdzību izskatīšanas pamatojuma maksa
Iesniedzot sūdzību par sertificēto personu, tā tiek dokumentāli
pamatota. Nepamatotas sūdzības gadījumā, sūdzības izskatīšanu
apmaksā tās iesniedzējs.
Cenām

netiek

piemērots

PVN 21%

50.00

50.00

* Eksaminācijas pakalpojums ietver:
- dokumentu un profesionālās kvalifikācijas izvērtēšna;
- sertifikācijas organizēšana atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un valsts
aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs" izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-072008;
- eksāmena katalogu uzturēšana;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- dokumentu izvērtēšana atbilstoši sertifikācijas prasībām;
- sertifikācijas pārbaudījuma(eksāmena) sagatavošana un objektīva novērtēšana;
- informēšana par sertifikācijas procesu un rezultātiem;
- sertifikāta izsniegšana (ar sertifikāta lietošanas noteikumiem) vai atteikuma sagatavošana;
- biroja izdevumi.
** Pārsertifikācija pakalpojumā ir ietverts:
- pārsertifikācijas organizēšana atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un valsts
aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs" izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-072008;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- dokumentu izvērtēšana atbilstoši pārsertifikācijas prasībām;
- informēšana par pārsertifikācijas procesu un rezultātiem;
- sertifikāta izsniegšana vai atteikuma sagatavošana.
*** Maksa tiek piemērota papildus, ja sertifikāta darbības laikā periodā ir bijis būtisks
pārkāpums/sūdzība, kā rezultātā ir veikta darbu labošana vai ticis apturēts sertifikāts.
- maksa ietver papildus izmaksas, izskatot sūdzību un veicot sūdzību pārbaudi atbilstoši valsts
standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un valsts aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs"
izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-07-2008;
- pārbaudes organizēšana par jautājumiem, kas saistīti ar pārkāpumu;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- pārrunas un informēšana par pārbaudes rezultātiem.

