
PIETEIKUMA VEIDLAPA 
SPECIĀLISTA SERTIFIKĀCIJAI 

NESAGRAUJOŠĀS TESTĒŠANAS JOMĀ 
SASKAŅĀ AR ISO 9712 
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Iesniedzējs(kandidāts): ☐ maksājošs uzņēmums ☐ privātpersona
Sertifikācija: ☐ sakotnējā ☐ pagarinājums ☐ paplašinājums ☐ atkārtota sertifikācija

Apmācība un eksāmens: ☐ Latviešu ☐ Angļu ☐ Krievu
Sertifikāts: ☐ Latviešu ☐ Angļu ☐ Krievu
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Pilns nosaukums: 
Saīsināts nosaukums: 
Juridiskā adrese: 
Reģistrācijas numurs: 
PVN reģistrācijas numurs: 
Adrese: 
Telefons: E-pasts:
Norēķinu konts: 
Banka: SWIFT kods: 
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Vārds un uzvārds latīņu burtiem 
 (un, ja nepieciešams, kirilicā): 
Amats: 
Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) /personas kods: 

Sekojošā sertifikācijas jomā: 
Produktu nozares Rūpniecības nozares 

☐ t – caurules ☐ wp – velmētie produkti ☐ a – metālu ražošana ☐ b – pirms ekspluatācijas
un darbības kontrole

☐ w – metinātie savienojumi ☐ f – metāla kalumi
☐ c – dzelzceļš ☐ d – aviācija un astronautika

☐ c – lējumi ☐ p – kompozītmateriāli

Nepieciešama PED (Direktīva 2014/68/EU): ☐ Jā ☐ Nē

Darba (praktiska) pieredze deklarētā NDT metode: mēneši 

Pieteicējs apņemas segt izmaksas, kas saistītas ar speciālista apmācību, viņa kvalifikācijas līmeņa novērtējumu, kompetences 
sertifikāta izsniegšanu un turpmāku pārbaudes kontroli. 
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Speciālists sertifikācijas institūcijai iesniedz: Sakotnējā Pagarinājums Paplašinājums Atkārtotā 
sertifikācija 

1. Kandidāta vadītāja parakstītais paziņojums (oriģināls) v v v v 
2. Speciālista karte v v v v 
3. Dokuments par pamatizglītību (diploms, sertifikāts utt.) - kopija v v v v 
4. Iepriekš saņemtie sertifikāti – oriģināli un kopijas v v v 
5. Dokuments, kas apliecina, ka ir paveiktā īpaša apmācība par

deklarēto metodi (ja tāda ir) v 
6. Praktiskās pieredzes sertifikāts atbilstoši deklarētajai metodei v 
7. Darba pieredzes nepārtrauktības sertifikāts v v v 
8. Oftalmologa ziņojums, kas norāda redzes asumu (derīgs 1 gadu) v v v v 
9. Pārbaudes kontroles anketa v 
10. Krāsaina fotogrāfija uz balta, vienmērīga fona (digitālā formātā) v v v v 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par personu fizisko aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti es piekrītu savu persondatu (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un 
gads, personas kods, amats un darba vieta) apstrādei. 

_____________________________ 
(kandidāta paraksts) 

Kandidātā vadītājs  / 
(Parakstīts) (vārds uzvārds) (datums) 

Mēs lūdzam personāla sertifikācijas iestādi nesagraujošās testēšanas jomā TUV Nord Baltik sertificēt 
kontroles metodi           kvalifikācijas līmenī saskaņā ar kandidāta ISO 9712 prasībām: 
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