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_________________ A.Apenītis

2020.gada 10.novembrī

MAKSAS NOTEIKUMI SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI
UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU TEHNISKO APKOPJU VEIKŠANĀ

1. SERTIFICĒŠANAS UN UZRAUDZĪBAS MAKSA 

Pakalpojuma nosaukums Maksa, EUR (bez PVN)
Sertificēšana 1 200,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads) 85,00
Kopējā pakalpojuma maksa 625,00

Pakalpojuma nosaukums Maksa, EUR (bez PVN)
Atkārtots sertificēšanas tests
(ja tests nav nokārtots pirmajā reizē)

150,00

2. RESERTIFICĒŠANAS UN UZRAUDZĪBAS MAKSA 
(Sertifikāta  derīguma termiņa pagarinājums līdz tā derīguma termiņa beigām -  ne vēlāk kā
divus  mēnešus  pirms  sertifikāta  derīguma  termiņa  beigām,  bez  atkārtota  sertificēšanas
eksāmena)

Pakalpojuma nosaukums Maksa, EUR (bez PVN)
Resertificēšana 3 200,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (1. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (2. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (3. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (4. gads) 85,00
Ikgadējā profesionālās darbības uzraudzība 2 (5. gads) 85,00
Kopējā pakalpojuma maksa 625,00

1   Sertificēšanas  maksā iekļauti  izdevumi par pretendenta dokumentu izskatīšanu, sertificēšanas
testa  organizēšanu  un  sagatavošanu,  ekspertu  piesaisti,  sertificēšanas  lēmuma  pieņemšanu  un
sertifikāta sagatavošanu.
 
2  Uzraudzības maksā iekļauti izdevumi par sertificētās personas ikgadējo profesionālās darbības un
pilnveides  uzraudzību,  sūdzību  izskatīšanu,  ekspertu  piesaisti,  lēmumu  pieņemšanu  par
uzraudzības, t.sk. sūdzību izskatīšanas rezultātiem, par sertificēto personu reģistra uzturēšanu.
 
3   Resertificēšanas (Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums līdz tā derīguma termiņa beigām,
bez atkārtota sertificēšanas testa) maksā iekļauti izdevumi par dokumentu izskatīšanu,  ekspertu
piesaisti, resertificēšanas lēmuma pieņemšanu un sertifikāta sagatavošanu.
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3. CITI PAKALPOJUMI

 Pakalpojuma nosaukums Maksa, EUR (bez PVN)
Sertifikāta dublikāta izsniegšana sertifikāta nozaudēšanas vai 
bojāšanas gadījumā

25,00

4. APMAKSAS KĀRTĪBA 

Sertificēšanas institūcijas SIA “SERTEKS”  pakalpojumu samaksas kārtība 

- Pakalpojumu Cenrādi apstiprina Sertificēšanas institūcijas SIA “SERTEKS”  Valde.
- Samaksu  jāveic  ar  pārskaitījumu.  Maksājumu dokumentā  jānorāda: vārds,  uzvārds,  rēķina

numurs, par sertificēšanu.
- Samaksā  iekļauti  dokumentu  pieņemšanas,  lietvedības,  novērtēšanas,  testēšanas,  sertifikāta

sagatavošanas un uzraudzības sertifikāta derīguma termiņa laikā izdevumi.
- Gadījumā, ja pirmajā reizē pārbaudes eksāmenā Kandidāts nav saņēmis pozitīvu novērtējumu,

atkārtota  eksāmena  kārtošana  atkārtoti,  pieļaujama  saskaņā  ar  sertificēšanas  shēmas
kritērijiem un pakalpojumu cenrādī noteikto samaksas kārtību.

- Sertifikāta  derīguma termiņa  pagarināšana  uzskatāma par  pilnu profesionālās  kompetences
atbilstības novērtēšanas un sertificēšanas procesu un tā cena ir noteikta pakalpojumu cenrādī.

- Sertificētā persona ir tiesīga apmaksāt pilnu pakalpojuma cenu vienā maksājumā.
- Sertificētā  persona  un  Sertificēšanas  institūcija  SIA  “SERTEKS var  vienoties  par  dalītu

sertificēšanas pakalpojuma maksas samaksu.
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