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Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
vadības ziņojumu par 2018.gada desmit mēnešiem
Valsts
aģentūra
“Latvijas
Nacionālais
akreditācijas
birojs”
(turpmāk - Aģentūra) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde. Aģentūra savā darbībā īsteno nacionālās akreditācijas institūcijas
funkcijas, kas noteiktas likumā "Par atbilstības novērtēšanu", kā arī citos
normatīvajos aktos.
Pārskata perioda beigās Aģentūra ir akreditējusi 311 atbilstības novērtēšanas
institūcijas, tostarp 7 ārvalstu institūcijas. Laika periodā no 2018. gada 1. marta
līdz 31. decembrim tika saņemti 14 jaunu institūciju akreditācijas pieteikumi,
pieņemti lēmumi par pirmreizējās akreditācijas piešķiršanu 22 institūcijām,
atkārtoti piešķirta akreditācija 44 institūcijām, saglabāta akreditācija 220
institūcijām (no tām 65 gadījumos paplašināta akreditācijas sfēra), paplašināta
akreditācijas sfēra 27 institūcijām, nepiešķirta akreditācija 2 institūcijām, apturēta
akreditācija 3 institūcijām un atcelta akreditācija 4 institūcijām.
Pārskata periodā Aģentūra ir organizējusi apmācības novērtēšanas procesā
iesaistītajiem darbiniekiem, ekspertiem un atbilstības novērtēšanas institūcijām
par standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas
laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām. Papildu minētajam ir
īstenotas piecas jauno vadošo vērtētāju kvalifikācijas mācības, no kurām trijos
gadījumos apmācāmie ir ieguvuši vadošā vērtētāja kvalifikāciju, vienas
kvalifikācijas mācības ir noslēgušās bez rezultāta, bet viens kvalifikācijas process
nav noslēdzies.
2018. gada desmit mēnešos (no 1. marta līdz 31. decembrim) Aģentūra ir
uzsākusi testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju akreditāciju atbilstoši standarta
LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības” prasībām un nodrošinājusi iespēju saņemt
akreditācijas pakalpojumu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17043:2015
“Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības prasmes pārbaudei” prasībām.
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Papildu minētajam ir paplašināts akreditācijas pakalpojumu klāsts, ieviešot šādas
akreditācijas jomas:
- ISO/IEC 20000-1:2018 “Informācijas tehnoloģija- Pakalpojumu
pārvaldība- 1.daļa: Prasības pakalpojumu pārvaldības sistēmai”
(Information technology - Service management - Part 1: Service
management system requirements) prasībām;
- siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikācijas un
inspicēšanas institūciju akreditācija atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
25. septembra noteikumu Nr. 597 “Transporta enerģijas aprites cikla
siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tās samazinājuma
aprēķināšanas un ziņošanas kārtība” prasībām;
PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertificēšanas institūciju
akreditācija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17065:2013 “Atbilstības
novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un
pakalpojumus” un PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta prasībām;
- Produktu sertifikācijas institūciju akreditācija atbilstoši LVS EN ISO/IEC
17065:2013 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē
produktus, procesus un pakalpojumus” un 2016.gada 27.aprīļa Eiropas
Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Nolūkā nodrošināt Aģentūras darbību un darbības stiprināt kvalitāti ir
pārskatīti aģentūras darbību un akreditācijas procesu reglamentējošie normatīvie
akti, kā arī uzsākts to pilnveides process. Pārskata periodā Aģentūra ir aktīvi
iesaistījusies jauna ārējā normatīvā akta projekta izstrādē, ar ko paredzēts aizstāt
pašreizējos Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr. 1059
“Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un
uzraudzību”.
Aģentūrā ir izveidotas 20 amata vietas, no kurām pārskata perioda noslēgumā
bija vakantas 3 amata vietas (direktora amata vieta un 2 vadošo vērtētāju amata
vietas). Pārveides ietvaros ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 7 darbiniekiem.
5 personāla atlases konkursu ietvaros ir atlasīti jauni darbinieki, kuri apgūst
pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes, tostarp ir īstenotas piecas jauno
vadošo vērtētāju kvalifikācijas mācības, no kurām trijos gadījumos apmācāmie ir
ieguvuši vadošā vērtētāja kvalifikāciju, vienas kvalifikācijas mācības ir
noslēgušās bez rezultāta, bet viens kvalifikācijas process nav noslēdzies. Šādi
biežie konkursi un kvalifikācijas procesi rada papildu slogu gan iestādes
budžetam, gan personālam.
Kopumā vērtējams, ka esošā finansējuma ietvaros sarūkošās kapacitātes, it
īpaši profesionālu darbinieku skaita samazināšanās dēļ, saglabājas augsti riski
Aģentūras uzdevumu izpildei pilnā apjomā un augstā līmenī, ņemot vērā, ka
Aģentūras darbības jomā būtiskākais resurss ir pieredzējuši, motivēti darbinieki
ar pietiekami ilgu darba pieredzi.
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Apakšprogrammas 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana” ietvaros Aģentūrai
noteiktie rezultatīvie rādītāji kopumā tika sasniegti, un to izpilde skaitliskā vērtībā
dažos gadījumos ir salīdzinoši augstāka nekā plānotā.
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 13. pantu un Ministru kabineta 2018.
gada 27. februāra rīkojumu Nr. 72 “Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs" 2018. gada budžeta apstiprināšanu” laika periodā no 2018.
gada 1. marta līdz 31. decembrim Aģentūras ieņēmumus cita starpā veidoja
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 699 139 euro
apmērā.
2018. gadā gūtie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem pārsniedza
prognozētos par aptuveni 19 procentiem. Minētās izmaiņas saistāmas ar
pieprasījuma pieaugumu pēc akreditācijas pakalpojumiem, debitoru parādu
vadības pieejas maiņu, kā arī ieņēmumu plūsmas organizācijas izmaiņām.
Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir izlietoti Aģentūras darbības
nodrošināšanai. 2018. gada beigās Aģentūras kontā esošo naudas līdzekļu
atlikums, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
citiem pašu ieņēmumiem, veidoja 180 402 euro.
Papildu minētajam ir izveidojies ietaupījums Aģentūras izdevumu pozīcijās,
tostarp atlīdzības pozīcijā (23 procenti), preču un pakalpojumu pozīcijā (46
procenti) un kapitālo izdevumu pozīcijā (93 procenti). Izdevumu samazinājums
atlīdzības pozīcijā ir saistāms ar izmaiņām personāla sastāvā, tostarp ar apstākli,
ka pārskata periodā sākumā izveidojās 7 vakances, kurās pakāpeniski iespēju
robežās tika piesaistīts jauns personāls (zemāka atlīdzība pārbaudes periodā).
Atbilstoši likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 14. panta trešajai daļai,
akreditācijas sistēmu finansē no valsts budžeta līdzekļiem un ieņēmumiem no
sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Maksa par Aģentūras pakalpojumiem ir
noteikta Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra noteikumos Nr. 114 “Valsts
aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu
cenrādis”.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 ( 2008. gada 9.
jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz
produktu tirdzniecību 4. panta 7.punkts un 14. apsvērums noteic, ka Aģentūra var
sniegt pakalpojumus par samaksu vai saņemt ienākumus. Šādu pakalpojumu
radīto ieņēmumu pārpalikumus var izmantot ieguldījumiem, lai tālāk attīstītu
valsts akreditācijas struktūru darbību, ciktāl tas atbilst šīs struktūras galvenajiem
darbības virzieniem. Savukārt Publisko aģentūru likuma 14. panta otrā daļa
noteic, ka gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no
ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem
un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, paliek Aģentūras rīcībā, un to drīkst
izlietot izdevumu finansēšanai nākamajā gadā vai turpmākajos gados. Tādējādi
maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums, kā arī
ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu uz 2018. gada 31. decembri
ir atstājams Aģentūras rīcībā tās darbības nodrošināšanai.
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Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata
parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata
gada rezultātus, un šis pārskats sniedz pilnīgu priekšstatu par Aģentūras darbu.

Direktora p. i.

S. Bērziņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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