METINĀTĀJU KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA UN APLIECINĀŠANA
(EKSAMINĀCIJA UN SERTIFIKĀCIJA)

Metinātājus, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā, sertificē atbilstoši standarta
LVS EN 287-1 vai LVS EN ISO 9606-2, kā arī LR Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumu
Nr. 588 “Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā
sfērā” (II nodaļa) un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/68/ES (2014. gada 15.
maijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū
(I pielikuma 3.1.2. punkts) prasībām.
Metinātājus, kuri veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu,
sertificē atbilstoši standarta LVS EN ISO 9606-1 vai LVS EN ISO 9606-2, kā arī LR Ministru
kabineta 07.06.2016. noteikumu Nr. 348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” (47.4
apakšpunkts) un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/68/ES (2014. gada 15.
maijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū
(I pielikuma 3.1.2. punkts) prasībām.
Metinātājus, kuri metina metālmateriālus nereglamentētajā sfērā, sertificē atbilstoši standarta
LVS EN ISO 9606-1 vai LVS EN ISO 9606-2 prasībām.
Personāla eksaminācija un sertifikācija notiek atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024
“Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”,
sertifikācijas shēmas un eksaminācijas un sertifikācijas procedūras prasībām.
Eksaminācijas un sertifikācijas procesā tiek izvērtēti sertifikācijas pretendenta vecums,
izglītība, mācību kursos iegūtās zināšanas, darba pieredze, prakse un prasmes, to atbilstība
SIA „Tehniskais centrs” Neatkarīgā Personāla Sertificēšanas Centra sertificēšanas shēmas
prasībām un kritērijiem. Atbilstības gadījumā tiek apliecināta metinātāja kompetence un
izsniegts sertifikāts.
Pretendentam izsakot interesi par metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikāta iegūšanu,
viņš saņem informāciju par visu procesu.

PERSONĀLA EKSAMINĀCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PROCESA APRAKSTS
1. Darbības sfēra
Dokuments nosaka metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikāta saņemšanas nosacījumus
un norises kārtību. Apraksts izstrādāts saskaņā ar „SIA Tehniskais centrs. Neatkarīgais
Personāla Sertificēšanas Centrs” personāla atbilstības novērtēšanas procedūru.
2. Kompetences pārbaudes (eksaminācijas) kritēriji
SIA „Tehniskais centrs” Neatkarīgā Personāla Sertificēšanas Centra sertifikācijas shēmas
S1 (nereglamentēta sfēra) un S2 (reglamentēta sfēra) kvalifikācijas kritēriji.

3. Prasības sertifikācijas pretendentiem
Ja pretendents pieteicas sertificēšanai reglamentētajā sfērā pēc sertifikācijas shēmas S2,
tad viņam ir jāsasniedz 18 gadu vecums un jāapliecina sava profesionāla kvalifikācija
sertifikācijas metināšanas veidam, iesniedzot izglītības dokumentu par teorētisko un
praktisko sagatavošanas kursu beigšanu.
Ja pretendents pieteicas sertificēšanai nereglamentētajā sfērā pēc sertifikācijas shēmas S1,
tad viņam ir jāapliecina sava profesionāla kompetence, iesniedzot profesionālo izglītību
apliecinošus dokumentus metināšanas jomā, bet, ja šī joma nesakrīt ar sertifikācijas
metināšanas veidam, tad iepriekš saņemtie sertifikāti vai stāža apstiprinājums sertifikācijas
metināšanas veidam.
4. Pretendenta pieteikums sertifikācijai
Pretendents vai pretendenta darba devējs var pieteikties sertifikācijai, iesniedzot šādus
dokumentus:
4.1. speciālas formas pieteikums, kas ietver pretendenta identitāti apliecinošu informāciju
un vēlamo sertifikācijas sfēru;
4.2. dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālo kvalifikāciju sertifikācijas
metināšanas veidam (reglamentētajā sfērā) vai apliecina pretendenta profesionālo
kompetenci (nereglamentētajā sfērā) saskaņā ar sertifikācijas shēmas 3. paragrāfu;
4.3. personu apliecinošs dokuments (kopija);
4.4. fotogrāfija (4 cm x 5 cm);
4.5. maksājuma garantijas vēstule-nosūtījums.
Pretendentam jāparaksta apliecinājums, ka viņš piekrīt izpildīt sertifikācijas prasības,
apņemas ievērot sertifikāta lietošanas noteikumus metinātāja profesionālas kvalifikācijas
sertifikāta saņemšanas gadījumā un arī piekrīt, ka NPSC izmantos viņa personas datus
sertifikācijas procesa gaitā.
5. Sertifikācijas un eksaminācijas komisijas sastādīšana
Pēc pretendenta pieteikuma saņemšanas sertifikācijas institūcijas atbildīgā persona
pārbauda pieteikumā sniegtās informācijas un apliecinājumu atbilstību metinātāja
kvalifikācijai noteiktām prasībām (saskaņā ar sertifikācijas shēmas 3. paragrāfu).
Atbilstības gadījumā tiek uzsākts kompetences novērtēšanas process. NPSC vadītājs,
balstoties uz pretendentu iesniegtiem pieteikumiem un dokumentiem un praktiskā eksāmena
rīkošanas vietas atbilstības apliecinājuma, dod atļauju eksaminācijas un sertificēšanas
rīkošanai, noteic praktiskā eksāmena rīkošanas datumu, laiku un vietu, eksaminatoru un
sertificēšanas komisiju, katra pretendenta katram kontrolparaugam norāda eksāmenā
izmantoto metināšanas procedūras specifikāciju (pWPS vai WPS), kur ir noteikti attiecīgā
savienojuma metināšanas parametri.
Neatbilstības gadījumā jāatteic pretendentam.

6. Kandidāta eksaminācija
Kompetences eksāmens sastāv no praktiskā eksāmena – kandidāta praktisko zināšanu un
iemaņu pārbaudes.
Pretendents ir iekļāvies eksāmenam atvēlētajā laikā.
Pretendentam jāizpilda uzdevums, saskaņā ar pWPS vai WPS.
Eksāmens skaitās nokārtots, ja praktiskajā uzdevumā saņemts apmierinošs novērtējums no
eksaminatora puses un no nepieciešamo testēšanu rezultātiem (nesagraujošā un graujošā
testēšana).
Ja praktiskais eksāmens nav sekmīgi nokārtots, pretendentam atkārtoti, par papildus
samaksu, praktisko eksāmenu drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc viena mēneša.
7. Kandidāta sertifikācija
SIA „Tehniskais centrs” Neatkarīgā Personāla Sertificēšanas Centra izveidota sertifikācijas
komisija pieņem lēmumu par kandidāta sertificēšanu, pamatojoties uz informāciju, kas ir
iegūta sertifikācijas procesā (t.s. iesniegtie dokumenti un informācija, praktiska eksāmena un
paraugu testēšanas rezultāti) un norāda konkrētu jomu, kuras prasībām kandidāts atbilst.
Sertificētā persona saņem sertifikātu un tā lietošanas noteikumus. Sertifikāts ir derīgs ar
datumu, kad ir sametināti paraugi. Sertifikāta derīguma periods ir 3 gadi, 2 gadi vai 6 mēneši
atkarībā no sertifikātā norādītā pagarināšanas metodes (atbilstoši standartam LVS EN ISO
9606-1) vai 2 gadi (atbilstoši standartiem LVS EN 287-1 vai LVS EN ISO 9606-2). Tas ir pie
nosacījuma, ka darba devējs/uzraudzības personāls apstiprina sertifikātā metinātāja
nepārtrauktu nodarbinātību ar metināšanas darbiem sertifikācijas diapazonā ik pēc sešiem
mēnešiem.
Ja sertifikāts netiek piešķirts, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma
pieņemšanas personai izsniedz vai nosūta rakstisku informāciju. Negatīva lēmuma gadījumā
ieinteresētā persona sertifikāciju atkārtoti var veikt pēc neatbilstības novēršanas.
Pēc sertifikācijas procesa beigšanas NPSC iznīcina visus kandidātu identifikācijas
dokumentu kopijas.
8. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana
Kad sertifikātam beidzās derīguma termiņš, tad tas var tikt pagarināts atkarībā no sertifikātā
norādītā pagarināšanas metodes (saskaņā ar LVS EN ISO 9606-1) vai saskaņā ar vienu no
diviem iespējamajām metodēm (saskaņā ar LVS EN ISO 9606-2 vai LVS EN 287-1), ja ir
izpildītas visas atbilstoša standarta prasības.
Viena no sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas metodēm, kas pastāv visos
piemērojamos standartos, ir metinātāja resertifikācija, šajā gadījumā process ir tāds pats kā
sākotnējā sertificēšana.

9. Sertifikāta darbības anulēšana
Kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts sekojošos gadījumos:
a.
b.

c.
d.
e.

metinātājs pārkāpis sertifikāta lietošanas noteikumus;
metinātājs informējis NPSC par vēlēšanos atteikties no sertifikāta lietošanas vai
par iemesliem, kas var ietekmēt viņa spējas turpināt sertifikācijas prasību izpildi,
uzrakstot iesniegumu;
metinātāja darbā vairāk nekā sešus tekošus mēnešus ir bijis pārtraukums;
darba devējs, balstoties uz metinātāja darba rezultātiem, ir atstādinājis to no
pienākumu veikšanas, par šo faktu rakstiski paziņojot NPSC;
ja sertifikāts tiek neatbilstoši lietots: sertifikāta izmantošana reklāmā, katalogos
u.c. maldināšanas nolūkā, kā arī nekorektās norādes par sertificēšanas sistēmu,
kas var diskreditēt NPSC.

