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BM Certi�cation izsniegtais serti�kāts ir būtisks jūsu uzņēmuma starptautiskas

Apsveicam ar serti�kāciju pie BM Certi�cation 

vadības prakses apliecinājums un ir uzskatāms par uzņēmuma vērtību palielinošu 
elementu. Serti�cējot vadības sistēmu, jūs esat ieguvuši apliecinājumu par biznesa
praksi, kas balstīta uz pastāvīgas pilnveides principiem.

BM Certi�cation serti�kācijas zīmes ir paredzētas klientiem, kuri ir novērtēti un 
serti�cēti atbilstoši noteikta standarta prasībām. Mēs aicinām jūs lietot serti�kācijas
zīmi(-es), uzņēmuma sasnieguma apliecinājumu, pēc iespējas plašāk un dažādos
veidos.

Lai izvietotu serti�kācijas zīmes uz uzņēmuma brošūrām, kancelejas precēm,
transporta līdzekļiem, digitālajā vidē un citiem vizuālajiem materiāliem, ir jāievēro 
serti�kācijas zīmju lietošanas vadlīnijas.

Mūsu serti�kācijas zīmes un apzīmējumi ir saistīti tikai ar BM Certi�cation sniegtajiem
serti�kācijas pakalpojumiem. Šīs serti�kācijas zīmes neattiecas uz tādiem pakalpojumiem,
kā apmācības, testi un inspekcijas, ko esat,  iespējams, saņēmuši kā  BM Certi�cation 
pakalpojumu.
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BM CERTIFICATION
SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES

Vadības sistēmas standartu serti�kācijas zīme ir taisnstūra formas zīme.

Serti�kācijas zīmes lejas daļā ir iekļauta informācija par serti�kācijas grupu, piemēram System
Certi�cation un  vidus daļā informācija par konkrēto standartu, pēc kura ir serti�cēts uzņēmums, 
piem. ISO 9001; ISO 14001.

Gadījumos, kad uzņēmums ir serti�cēts pēc 2 vai vairāk standartiem
a) Var izmantot vairākas serti�kācijas zīmes vienu otrai blakus, vai
b) Var izmantot kombinēto serti�kācijas zīmi.

PIEZĪME: vienā serti�kācijas zīmē var norādīt ne vairāk kā 3 standartus.

Serti�kācijas zīmes tiek lietotas 
katram serti�cētajam vadības sistēmas 
standartam atsevišķi. 

KRĀSAS

BM Certi�cation serti�kācijas zīmes ir atļauts lietot šādās krāsu kombinācijās:
    Zaļā krāsā
    Melnā krāsā
    Baltā krāsā

1

2

3
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CMYK  80/0/100/0
RBG  13/177/75

CMYK  0/0/0/100
RBG  0/0/0

CMYK  0/0/0/0
RBG  255/255/255

1 2 3

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU 
IZMĒRI

atbilstošāk izvietotu serti�kācijas zīmes paredzētajā dizainā, lūdzu, ņemiet vērā zemāk redzamās 
norādes par minimālo izmēru, kādā iespējams lietot šo zīmi, gan drukai, gan lietošanai digitālā vidē.

Serti�kācijas zīmes minimālais 
izmērs drukai: 
10 mm augstumā

Serti�kācijas zīmes minimālais 
izmērs lietošanai tiešsaistē
40 pix augstumā

b - Serti�kācijas zīmes laukums, 
 kuram nevar būt blakus cits 
dizains (izslēgšanas zonas)

1. un 2. variantu lieto uz balta vai gaišas krāsas fona, lai visas līnijas būtu skaidri redzamas.

3. variantu lieto tikai gadījumos, ja 1. un 2. variantu nav iespējams lietot un šo versiju lieto tikai uz melna vai 
tumšas krāsas fona.

Jūs varat izmantot BM Certi�cation zīmi mazākos izmēros, nekā oriģināli paredzēts. Lai pēc iespējas 
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SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU 
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Serti�kācijas zīmes drīkst lietot tikai BM Certi�cation serti�cēti klienti.

Tabulā nr.1 ir norādīti serti�kācijas zīmes formāti, kā to atļauts lietot, iedalot tās divās  
kategorijās / versijā – A1, A2.

Serti�kācijas zīmes nedrīkst lietot uz produkta un primārā iepakojuma. 

radīt iespaidu, ka serti�kācija attiecas uz ko citu kā serti�cēto darbības jomu. Serti�cētā darbības 
joma ir norādīta uz uzņēmuma izdotā serti�kāta.

Serti�kācijas zīmes var tikt izvietotas uz veidlapu galvenēm / kājenēm, aploksnēm, vizītkartēm, 
rēķiniem, ja tās tiek lietotas kopā ar klienta logo vai preču zīmi. Atļautā versija: A1.

Serti�kācijas zīmes drīkst lietot uz sekundārā iepakojuma un piegādes iepakojuma kastēm, kā 
piemēram, uz tādām, kuras nesasniedz gala patērētāju, nodrošinot skaidru paziņojumu blakus 
serti�kācijas zīmei. 

Paziņojumam ir jābūt šādam: Šis produkts tika ražots uzņēmumā, kurš ir serti�cēts atbilstoši xxx 
(kvalitātes, vides utml.) vadības sistēmai un atbilst xxx (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 utml.) 
prasībām. Piemērs: “Šis produkts tika ražots uzņēmumā, kura kvalitātes vadības sistēma ir serti�cēta 
atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām.”
Atļautais formāts: A2.

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES UZ PRODUKTIEM UN IEPAKOJUMIEM

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMES UZ CITIEM MATERIĀLIEM

SEKUNDĀRAIS IEPAKOJUMS, PIEGĀDES IEPAKOJUMA KASTES

KANCELEJAS PRECES

Jūs drīkstat lietot serti�kācijas zīmes uz dažāda veida reprezentatīvajiem materiāliem. Tās nedrīkst 
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Serti�kācijas zīmes drīkst lietot reklāmās, rakstos, brošūrās, mājaslapās, izstāžu vizuālajos 
materiālos, kā arī izstādes baneros, ja tās tiek lietotas kopā ar klienta logo vai preču zīmi.  Atļautā 
versija: A1.

Kad zīmes lieto uz priekšmetiem, tad zīmes izmērs nedrīkst pārsniegt 75% no klienta logo
izmēriem (serti�kācijas zīmei ir jābūt mazākai). Kā arī jāņem vērā serti�kācijas zīmes minimālā 
minimālā izmēra ierobežojumus.

Serti�kācijas zīmes drīkst lietot uz ēku zīmēm, karogiem, transportlīdzekļiem, ja tās tiek
lietotas kopā ar klienta logo vai preču zīmi. Atļautā versija: A1.

Kad zīmes lieto uz priekšmetiem, tad zīmes izmērs nedrīkst pārsniegt 75% no klienta logo
izmēriem (serti�kācijas zīmei ir jābūt mazākai). Kā arī jāņem vērā serti�kācijas zīmes minimālā
izmēra ierobežojumus.

Serti�kācijas zīmes izmērs var tikt pielāgots atbilstoši priekšmetiem uz kuriem tās izvieto. 
Tām vienmēr jāsaglabā sākotnējās proporcijas, kā arī tās nedrīkst būt mazākas par minimālo
izmēru (10 mm augstumā).

Papildus minimālā izmēra ierobežojuma prasībām, lietotājam ir jāņem vērā nosacījumi attiecībā
uz viņa paša uzņēmuma logo, novietojot to blakus serti�kācijas zīmēm.

Aizliegts veikt jebkādus labojumus serti�kācijas zīmes dizainā.

REKLĀMAS MATERIĀLI

IZKĀRTNES

IZMĒRS

PĀRVEIDOŠANA

Kad zīmes lieto uz priekšmetiem, tad zīmes izmērs nedrīkst pārsniegt 75% no klienta logo izmēriem 
(serti�kācijas zīmei ir jābūt mazākai). Kā arī jāņem vērā serti�kācijas zīmes minimālā izmēra 
ierobežojums.
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TABULA Nr. 1

VERSIJA LIETOJUMA VEIDS SERTIFIKĀCIJAS ZĪME

A1 reklāmas materiāli, ēkas, 
transporta līdzekļi un karogi

A2 Sekundārais iepakojums
Šis produkts tika ražots uzņēmumā, kura 
kvalitātes vadības sistēma ir serti�cēta 

Biroja kancelejas preces 

atbilstoši ISO 9001: 2015 prasībām.
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PAPILDUS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Zīmes var lietot tikai, kad BM Certi�cation ir izsniegusi vadības sistēmas serti�kātu un tas ir 
spēkā esošs.

Zīmes drīkst lietot tikai saskaņā ar vadlīnijām un ar tām saistītajiem pielikumiem vai 
papildinājumiem.

Zīmes nedrīkst lietot maldinošā veidā vai radot iespaidu, ka tās attiecas uz jebko citu kā 
shēmu un darbības jomu uz ko ir iegūta serti�kācija. Piemēram, ja Jūs izvietojat serti�kācijas 
zīmes grupu uzņēmuma mājaslapā, kur tikai viens uzņēmums ir serti�cēts, tad zīmēm blakus 
ir jābūt norādei, kas paskaidro, kurš uzņēmums no grupas ir serti�cēts.

Pēc BM Certi�cation pieprasījuma serti�kācijas zīmju lietotājiem jāpārtrauc zīmju lietošana, 
ja BM Certi�cation uzskata, ka zīmes lietojums ir nekorekts (atrunāts līgumā).

Serti�kāta apturēšanas vai izbeigšanās gadījumā (atrunāts līgumā), serti�kācijas zīmju 
lietotājam nekavējoties jāpārtrauc to lietošana un izplatīšanu, kā arī jāizņem no vietnēm, 
kur tās bija izvietotas.

Lietojot serti�kācijas zīmes, lietotājs piekrīt ievērot iepriekš minētos nosacījumus. 
Nosacījumu neievērošanas gadījumā var tikt pārtraukts serti�kāts un uzsāktas tiesiskas darbības 
(atrunāts līgumā).

JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ LŪGUMS SAZINĀTIES AR MUMS:
T.: +371 67772135
E.: info@bmcertification.com
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SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU PARAUGI

ISO 9001

ISO 45001

ISO 14001

ISO 27001
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SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU PARAUGI

ISO 50001

ISO 27018

ISO 22000

ISO 9001, 14001
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SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU PARAUGI

ISO 9001, 27001

ISO 9001, 14001, 45001


