INFORMĀCIJA KANDIDĀTIEM
metinātāju, lodētāju, metināšanas operatoru,
kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju sertifikācijai
Metinātāju, lodētāju, metināšanas operatoru, kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju
sertifikācija notiek Tehnisko ekspertu SIA „TUV NORD Baltik” Personāla sertifikācijas centrā
(turpmāk tekstā PS CENTRS). Centrā ir ieviesta kvalitātes sistēma pēc LVS EN ISO/IES
17024 standarta prasībām, lai nodrošinātu kompetentu un objektīvu sertifikācijas procedūras
norisi

atbilstoši

Latvijas

Republikas

un

starptautiskajiem

personāla

sertifikāciju

reglamentējošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.
Personālu sertificē atbilstoši LVS EN 287 standarta "Metinātāju kvalifikācijas pārbaude.
Kausēšanas metināšana" 1. daļai "Tēraudi", LVS EN ISO 9606 standarta “Metinātāju
kvalifikācijas (atestācijas) pārbaude. Kausēšanas metināšana” 1. daļai "Tēraudi", 2. daļai
"Alumīnijs un alumīnija sakausējumi", 3. daļai “Varš un vara sakausējumi”, 4. daļai “Niķelis un
niķeļa sakausējumi” un 5. daļai “Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija
sakausējumi”, LVS EN ISO 13585 “Cietlodēšana. Kvalifikācijas pārbaude lodētājiem un
lodēšanas operatoriem”, LVS EN ISO 14732: “Metināšanas personāls. Metināšanas
operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu
mehanizētai un automatizētai metināšanai”, ievērojot Ministru kabineta 18.07.2006.
noteikumos Nr. 588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība
reglamentētajā

sfērā"

un

07.06.2016

LR

Ministru

kabineta

“Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” noteikto kārtību.
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noteikumos

Nr.

348

KANDIDĀTA SERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
Kandidāta reģistrācija
Lai pieteiktos sertifikācijas procesam, kandidāts vai kandidāta darba devējs aizpilda
atbilstošu pieteikumu sertifikācijai, papildus iesniedzot sekojošus dokumentus:


personas datus saturošu dokumentu,



izglītības dokumenta par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu

beigšanu kopiju - tikai metinātājiem, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā
saskaņā ar 18.07.2006 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 588 un metinātājiem, kuri
metina spiedieniekārtas un to kompleksus saskaņā ar 07.06.2016 Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 348 un 2014/68/ES direktīvu.


fotogrāfijas (3 x 4 cm 2 gab., pēc nepieciešamības)

Kandidātam vai kandidāta darba devējam ir jāiesniedz pieteikums katrai sfērai atsevišķi.
PS CENTRA direktors saskaņo eksāmena norises vietu un laiku un paziņo to kandidāta
darba devējam un/vai kandidātam. Kandidāts tiek pielaists pie eksāmena kārtošanas pēc
personīgo dokumentu paketes satura atbilstības novērtēšanas izvirzītām prasībām.
Kandidāta kompetences eksaminācija
Kompetences eksaminācija ietver kandidāta praktisko zināšanu un iemaņu pārbaudi.
Pirms eksāmena sākuma eksperts izskaidro kandidātiem eksāmena norisi, laiku un kārtību,
kā arī apstiprina kandidāta identitāti. Kandidātu eksaminācija notiek eksperta klātbūtnē.
Eksaminācijas laikā kandidātam ir jāievēro visas darba devēja instrukcijas, t.s. darba
drošības, ugunsdrošības noteikumus u.t.t., kā arī apkārtējās vides faktoru ietekmi
(temperatūra, nokrišņi, caurvējš) uz metināšanas darbu izpildes kartību.
Kompetences eksaminācijas rezultātu vērtējums
Kandidāta

kompetences

eksaminācijas

rezultātu

novērtējumu

veic

eksperts.

Novērtēšanas ietvaros eksperts kontrolē blēdīšanās pazīmes eksaminācijas ietvaros.
Eksāmens ir nokārtots, ja praktiskajā uzdevumā vērtējums ir “apmierinoši”.
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Kandidāta sertifikācija (kvalifikācijas sertifikāta piešķiršana)
Pēc kompetences eksaminācijas protokola parakstīšanas no eksperta / ekspertu
komisijas puses, lēmumu par kandidāta sertifikāciju pieņēmējs pārskata visus dokumentus
un pieņem lēmumu par kandidāta sertifikāciju.
Kandidātiem, kuri atbilst izvirzītām prasībām un ir sekmīgi izgājuši kompetences
eksaminācijas procedūru, desmit darba dienu laikā PS CENTRS izraksta un izsniedz
atbilstošās kvalifikācijas sertifikātus.
Tiem kandidātiem, kuri nav izpildījuši noteiktās sertifikācijas prasības, PS CENTRS
izsūta attiecīgi reģistrētus pieteikuma atteikumus, kuros minēti atteikuma iemesli.
Sertifikātu reģistrs
PS CENTRS sastāda un papildina sertificētā personāla sarakstu (reģistru) katrai
personāla kvalifikācijas grupai atsevišķi. Reģistra sastādīšanai tiek izmantota sertifikācijas
gaitā iegūta informācija. Reģistrs, kā arī informācija par anulētajiem metinātāju sertifikātiem ir
pieejama PS CENTRA birojā.
Kvalifikācijas pagarināšana
PS CENTRS var pagarināt kvalifikācijas sertifikātu saskaņā ar piemērojamā standartā
aprakstīto kārtību. Pirms sertifikāta pagarināšanas jābūt izpildītām sertifikāta izmantošanas
noteikumu prasībām un jābūt apstiprinātiem sertificētās personas darbības nosacījumiem
saskaņā ar LVS EN-287, LVS EN ISO 9606 sēriju, LVS EN ISO 13585 vai LVS EN ISO
14732 standartu atbilstošo punktu prasībām.
Gadījumā, ja nav izpildītas augstāk minētas prasības, metinātājam tiek piedāvāts iziet
pirmreizējo sertifikācijas procedūru.
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