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DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS
PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr. 5-22/7

VADĪBAS ZIŅOJUMS
Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs” darbību 2019.gadā un
plānotajām darbībām turpmākajos gados
Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk –
Aģentūra) Vadības ziņojums sagatavots atbilstoši ar Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 57. un 58.punktā
noteiktajam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumiem Nr.111
“Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” nolikums” Aģentūra ir
ekonomikas ministra pārraudzība esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ekonomikas
ministrs pārraudzību īsteno ar Ekonomikas ministrijas starpniecību.
Aģentūra savā darbībā īsteno nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas un
uzdevumus, kas noteikti likumā "Par atbilstības novērtēšanu", Eiropas Parlamenta
un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulā (EK) Nr. 765/2008 ar ko nosaka akreditācijas
un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulā
(EEK) Nr. 339/93 (Regula 765/2008), kā arī Ministru kabineta 2019.gada
17.decemrba noteikumos Nr.673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas,
akreditācijas un uzraudzības noteikumi”.
Aģentūras funkcijas ir:
- pārbaudīt atbilstības novērtēšanas institūcijas (arī ārvalstu) funkciju izpildi
atbilstības novērtēšanā, ievērojot nacionālās, kā arī tieši piemērojamās Eiropas
Savienības un starptautiskās prasības akreditācijas jomā;
- organizēt prasmes pārbaudes un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošās
programmas saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām
par starplaboratoriju salīdzināšanu;
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- piedalīties un sniegt priekšlikumus ar akreditācijas sistēmu saistītu
normatīvo aktu izstrādē;
- tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;
- sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm, citām valsts pārvaldes iestādēm
un nozares nevalstiskajām organizācijām;
- piedalīties reģionālo un starptautisko institūciju sanāksmēs un darba grupās,
kā arī apmainīties ar informāciju ar citu valstu nacionālajām akreditācijas
institūcijām;
- organizēt akreditācijas procesā iesaistīto personu un
novērtēšanas institūciju mācības par biroja kompetences jautājumiem;

atbilstības

- nodrošināt citu valstu nacionālo akreditācijas institūciju akreditēto
atbilstības novērtēšanas institūciju un personu novērtēšanu Eiropas Akreditācijas
kooperācijas pārrobežu akreditācijas politikas īstenošanas ietvaros;
- nodrošināt aktuālu publiski pieejamo informāciju par akreditētajām
atbilstības novērtēšanas institūcijām, kā arī uzturēt un pilnveidot akreditēto
institūciju datubāzi;
- informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām
institūcijām;
- informēt sabiedrību par aktualitātēm akreditācijas jomā.
2019.gadā Aģentūra ir turpinājusi testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
akreditāciju atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām. Papildu
minētajam ir paplašināts akreditācijas pakalpojumu klāsts, ieviešot šādu
akreditācijas jomu:
- Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un
ātruma reģistrēšanas kontrolierīču (viedās) inspicēšana atbilstoši Eiropas Komisijas
2018.gada 18.marta Īstenošanas Regulai (ES) Nr. 2016/799, ar ko īsteno Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā
uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un
remontu (1.C pielikums).
Lai nodrošinātu Aģentūras darba efektivitāti un sniegto pakalpojumu
pastāvīgu attīstību un kvalitātes uzlabošanu, tiek regulāri pārskatīti un pilnveidoti
aģentūras darbību un akreditācijas procesu reglamentējošie normatīvie akti un
iekšējie procesi. Pārskata periodā Aģentūra ir iesaistījusies arī nozaru ministriju
ārējo normatīvo akta projektu izstrādē, kā arī esošā regulējuma pārskatīšanā.
Pārskata periodā Aģentūras darbību nav ietekmējuši būtiski noteikumi vai
izmaiņas tās darbībā vai funkcijās. Vienlaikus arī tuvākajā plānošanas periodā netiek
plānotas būtiskas izmaiņas Aģentūras darbībā. Pārskata periodā galvenais
izaicinājums ir bijis Aģentūras direktora un jauna darba spēka piesaiste un apmācību
organizēšana kvalifikācijas iegūšanai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un savlaicīgu
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Aģentūras funkciju izpildi.
Profesionāla un augsti kvalificēta darba spēka piesaiste un nepieciešamās
apmācības kvalitatīva un profesionāla pakalpojuma sniegšanai rada būtisku papildus
slogu gan attiecībā uz resursu efektīvu izlietošanu, gan attiecībā uz personāla
noslodzi.
Ar ekonomikas ministra 2019.gada 13.septembra Rīkojumu Nr.
Nr.4.1-8.14/2019/573 tika iecelts Aģentūras direktors, kas amata pienākumus sāka
pildīt kopš 2019.gada 1.oktobra, līdz tam Aģentūras vadības funkcijas tika uzticētas
nodarbinātajiem, kas vadības funkcijas veica papildus tiešajiem amata
pienākumiem.
Kopumā vērtējams, ka tuvākajā plānošanas periodā joprojām saglabāsies
augsti riski attiecība uz Aģentūras funkciju pilnīgu izpildi un augstas kvalitātes
līmeņa pakalpojuma nodrošināšanu, ņemot vērā šī brīža ierobežotās kvalificēta
darbaspēka piesaistes, noturēšanas un motivēšanas iespējas, un to, ka Aģentūras
funkciju izpildē būtiskākais resurss ir profesionāli, ilggadēju pieredzi ieguvuši un
motivēti darbinieki.
Aģentūras budžetu veido ienākumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,
kas tiek novirzīti Aģentūras darbības uzturēšanai un funkciju īstenošanai. Galvenie
Aģentūras izdevumi ir saistīti ar darba spēka izmaksām. Tuvākajā plānošanas
periodā ir plānots pārskatīt Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumus
Nr.114 “Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” maksas
pakalpojumu cenrādis”, lai pielāgotu Aģentūras sniegto pakalpojumu cenrāža
izmaiņas atbilstoši inflācijas koeficientam, kā arī nodrošinātu skaidru pakalpojumu
aprakstu un cenrādi, kas atbilst faktiskajai situācijai.
Apakšprogrammas 26.04.00 “Atbilstības novērtēšana” ietvaros Aģentūrai
noteiktie rezultatīvie rādītāji kopumā tika sasniegti, neskatoties uz to, ka dažās
pozīcijās izpilde skaitliskā vērtībā ir nedaudz mazāka nekā plānots, un ņemot vērā
kvalificēta darbaspēka trūkumu.
Lai nodrošinātu akreditācijas pakalpojumu turpmāku attīstību un akreditācijas
jomu ilgtermiņa uzturēšanu tautsaimniecības un tirgus dalībnieku vajadzībām, tiek
plānoti šādi Aģentūras darbības virzieni 2020.-2022.gadam:
- Pakalpojumu nodrošināšanas virziens, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus
akreditācijas pakalpojumus, kas veicinātu Latvijas uzņēmēju eksportspēju Eiropas
Savienības un starptautiskajos tirgos, vienlaikus nodrošinot sekmīgu nacionālās
akreditācijas sistēmas darbību un atbilstības novērtēšanas institūciju izsniegto
rezultātu pārrobežu atzīšanu.
- Uz klientu vajadzībām un sadarbību orientēts virziens, ar mērķi nodrošināt
Aģentūras darba efektivitāti un sniegto pakalpojumu pastāvīgu attīstību un kvalitātes
uzlabošanu atbilstoši modernas ekonomikas tirgus dalībnieku vajadzībām un labai
pārvaldībai.
- Ilgtspējīgas Aģentūras darbības attīstības virziens, ar mērķi attīstīt
90011630688_ZINO_040320_00; Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” darbību 2019.gadā
un plānotajām darbībām turpmākajos gados

4

profesionālu, mūsdienīgu un uzticamu Aģentūras darbību ar savstarpēji atbalstošu,
profesionālu un uz izcilību orientētu iekšējo kultūru.
Ņemot vērā Aģentūras darbības virzienus, tiek noteiktas šādas Aģentūras
darbības prioritātes 2020.-2022.gadam:
- Uz risku vadību balstoties, objektīvi, neatkarīgi un profesionāli novērtēt,
akreditēt un uzraudzīt atbilstības novērtēšanas institūcijas reglamentētajās un
nereglamentētajās jomās.
- Veicināt akreditācijas sistēmas starptautisko konkurētspēju, uzturot Eiropas
Akreditācijas kooperācijas pilntiesīga dalībnieka statusu un kļūstot par pilntiesīgu
Starptautiskā akreditācijas forumā (IAF) un Starptautisko laboratoriju akreditācijas
kooperācijas (ILAC) biedru un nodrošinot, ka Latvijas atbilstības novērtēšanas
institūciju izsniegtie sertifikāti un laboratoriju veiktie testi tiek atzīti tajās valstīs,
kurās tiek pieprasīts ILAC un IAF apliecinājums.
- Attīstīt atbalstošu sadarbības tīklu ar nozaru ministrijām, tirgus uzraudzības
iestādēm un pārrobežu akreditācijas sadarbības partneriem.
- Pastāvīgi pārskatīt akreditācijas procesu reglamentējošos iekšējos un ārējos
normatīvos aktus, lai nodrošinātu darbības efektivizāciju, caurspīdīgumu, kā arī
administratīvā sloga mazināšanu un visu biznesa procesu digitalizāciju, t.sk.,
pakāpeniski integrējot “nulles papīra ekonomikas” principu, “Konsultē vispirms”
principu, “Nulles birokrātijas” principu un “Ierēdnis ēno uzņēmēju” iniciatīvu.
- Attīstīt mūsdienīgu un inovācijās balstītu darba vidi, veicinot pastāvīgu
kvalifikācijas celšanu, kā arī ieviešot tirgus tendencēm atbilstošu materiālo un
nemateriālo motivācijas programmu augsti kvalificēta darba spēka noturēšanai un
piesaistei.
Nākamajā plānošanas periodā Aģentūra neplāno veikt būtiskus nemateriālos
ieguldījumus, t.sk., netiek plānoti aizņēmumi pamatdarbības finansēšanai.
Ar Aģentūras finanšu radītājiem pārskata periodā iespējams iepazīties
Aģentūras publiskajā gada pārskatā.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata
parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata
gada rezultātus un būtu jānorāda finanšu pārskatā.
Direktore

G. Jaunbērziņa - Beitika

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