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PĀRŅEMTS LATVIJAS STANDARTA STATUSĀ 
 
Latvijas standarts LVS EN ISO/IEC 17024:2013 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības 
personu sertificēšanas institūcijām" ir identisks Eiropas standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 
“Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons 
(ISO/IEC 17024:2012)”. 
Eiropas standarta teksts, tā saturu nepārveidojot, ar tulkojuma metodi pārņemts nacionālā standarta 
statusā. 
 
Standartizācijas birojs (LVS) ir Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija un viens no tās 
uzdevumiem ir nodrošināt juridiskās un fiziskās personas ar Latvijas standartiem. LVS pārstāv 
Latvijas viedokli Eiropas un starptautiskajās standartizācijas organizācijās. LVS ir tiesības izdot 
un publicēt Latvijas standartus. Latvijas standartus aizsargā Latvijas Republikas Autortiesību 
likums, starptautisko vienošanos normas un Eiropas un starptautisko standartizācija organizāciju 
noteikumi autortiesību jomā. 
Standartu lietošana novērš nesaskaņas, jo tie satur viennozīmīgas prasības. Standarti balstās uz 
jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem un veicina tautsaimniecības attīstību. Standartu 
lietošana nodrošina cilvēku dzīvības, veselības un vides aizsardzību, produktu un sistēmu saderību, 
veicina preču un pakalpojumu brīvu kustību. 
Standarti nav mācību līdzekļi. Standartu lietotājam ir jābūt profesionālām zināšanām, lai pareizi 
lietotu standartus un atbildētu par savas darbības sekām. 

! © LVS 2013 
Latvijas standarta vai tā daļu publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkuriem līdzekļiem 
jebkurā formā bez LVS rakstiskas atļaujas ir aizliegta. 
 
Standartu var iegādāties www.lvs.lv vai LVS standartu fondā.  
 
Standarta prasības atspoguļotas GSC darbības nolikumā, instrukcijās un apkopotas 
Kvalitātes rokasgrāmatā: 

1. GSC darbības sfēra. 
2. Normatīvās atsauces: LR Likums par atbilstības novērtēšanu. LVS NE ISO/IEC 

17024:2012 standarts. Grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standarts. 
23.05.2017. MK noteikumi Nr. 264. 

3. Termini un definīcijas. 
4. GSC atbildība, pārvaldība un neietekmējamība. Juridiski jautājumi. Atbildība par 

sertifikācijas lēmumiem. Finanses un vadība. 
5. GSC strukturālas prasības. Pārvaldība un organizatoriskā struktūra. Struktūra attiecībā uz 

apmācību. 
6. GSC prasības personālam, kas iesaistīts sertifikācijas procesos. Prasības attiecībā uz 

ārpakalpojumiem. Citi resursi. 
7. GSC protokoli un prasības informācijai. Pretendentu, kandidātu un sertificētu personu 

protokoli. Publicējamā informācija. Konfidencialitāte. Drošība. 
8. GSC sertifikācijas shēmas un sertifikācijas procesa prasības. Pieteikuma process. 

Novērtēšanas process. Eksaminācijas process. Lēmumi par sertifikāciju. Sertifikācijas 
atlikšana, anulēšana vai sertifikācijas sfēras sašaurināšana. Atkārtotas sertifikācijas 
process. Sertifikātu, logotipu un marķējumu lietošana. Apelācijas par sertifikācijas 
lēmumiem. Sūdzības. 

9. GSC atbilstības novērtēšanas kritēriji. 
10. Pārvaldības sistēmas prasības. Vispārīgas prasības. Pārvaldības sistēmas prasības. 
11. GSC instrukcijas. 

http://www.lvs.lv/

