Uzticība apliecinātai kompetencei

Akreditācija Latvijā

Akreditācijas priekšrocības
Akreditēti atbilstības novērtēšanas pakalpojumi:
• palielina uzticību produktu un pakalpojumu
kvalitātei un drošībai;
• mazina tirdzniecības tehniskās barjeras;
• paver plašākas sadarbības iespējas.

Kas ir akreditācija
Visā pasaulē atsevišķos tirgus sektoros arvien pieaug dažādu prasību skaits attiecībā uz atbilstību
standartiem, tehniskajiem noteikumiem, testēšanas un sertificēšanas procedūrām u.c. Prasību ieviešanas mērķis galvenokārt ir produktu un pakalpojumu kvalitāte un drošība – tās ir prasības, ko
izvirza gan patērētāji, gan uzņēmēji, gan arī valsts,
lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu.
Vienlaikus ar standartu prasību apjomu palielinās
arī institūciju skaits, kas sniedz atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

Akreditācijas process nosaka institūciju kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības – testēšanu, kalibrēšanu, inspicēšanu,
sertificēšanu un verificēšanu. Akreditācija ir šo darbību objektīva novērtēšana atbilstoši starptautiski
atzītiem standartiem un citām nacionālajām / nozaru prasībām. Akreditācija ir trešās puses neatkarīgs
apliecinājums atbilstības novērtēšanas institūciju
kompetencei un neatkarībai.
Atbilstības novērtēšana un akreditācija kopā ar
standartizāciju un metroloģiju veido nacionālo kvalitātes infrastruktūru. Tas ir pamats pārliecībai, ka
preces, pakalpojumi, procesi, vadības sistēmas un
cilvēka darbs atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem un noteikumiem.
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Akreditācija ir darbības kompetences apliecinājums. Ieguvēji no akreditācijas ir uzņēmēji, patērētāji, valsts pārvalde un sabiedrība kopumā:
→ uzņēmējiem precīzi mērījumi, testēšana un kalibrēšana, kas veikta saskaņā ar pasaules labāko
praksi, palīdz samazināt iespējas kļūdīties, kā arī
kontrolēt ražošanas izmaksas un procesus. Akreditācija tādējādi kļūst par nozīmīgu instrumentu
lēmumu pieņemšanā, risku pārvaldībā un piegādātāju izvēlē. Akreditācija biznesam dod konkurētspējas priekšrocības ne tikai vietējā tirgū, piemēram, piedaloties iepirkumu konkursos, bet arī
eksporta tirgos, piesaistot uzticamus sadarbības
partnerus.
→ patērētājiem akreditācija dod iespēju izvēlēties
tādus produktus un pakalpojumus, kas atbilst visā
pasaulē atzītām kvalitātes un drošības prasībām.
→ valsts pārvaldei akreditācija ir lielisks mehānisms,
kas ļauj izvēlēties kompetentas organizācijas, ar
kuru palīdzību tiek īstenota pārvaldes politika un
noteikumi tādās sabiedrībai svarīgās jomās kā veselība, drošība, labklājība, izglītība un vide.

Starptautiskā atzīšana
Nacionālo akreditācijas institūciju kompetence visā
pasaulē tiek nodrošināta, veicot savstarpējo novērtēšanu (peer evaluation). Tas nozīmē, ka konkrētu
nacionālo institūciju vērtē citu valstu nacionālo institūciju pārstāvji atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 17011 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas”. Novērtēšanas rezultātu atbilstības gadījumā nacionālā akreditācijas institūcija noslēdz daudzpusējās atzīšanas
līgumu (Multilateral Agreement (MLA)) ar Eiropas
akreditācijas kooperāciju (European co-operation
for Accreditation (EA)). Tas nozīmē, ka akreditēto
institūciju izsniegtie apliecinājumi tiek atzīti citās
valstīs (Accredited once, accepted everywhere).
2014.gada 10.aprīlī, balstoties uz EA MLA audita
rezultātiem, EA padome pieņēma pozitīvu lēmumu
par LATAK atzīšanas turpināšanu MLA jomās: testēšanas (t.sk. medicīnas) un kalibrēšanas laboratorijas, inspicēšanas institūcijas, produktu, pārvaldības
sistēmu un personu sertificēšanas institūcijas. Līgums tika paplašināts ar verificēšanas jomu.

Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs
Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir
nacionālā akreditācijas institūcija Latvijā. LATAK
funkcijas ir noteiktas likumā „Par atbilstības novērtēšanu” 14.pantā, un būtiskākā no tām ir „novērtēt
un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas,
kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību, ievērojot
Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus,
Eiropas vai starptautiskos standartus, kā arī savstarpējās atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības”.
Detalizētu informāciju par akreditāciju un kritērijiem var iegūt LATAK mājas lapā www.latak.lv.

LATAK akreditācijas zīme –
AKREDITĒTĀS INSTITŪCIJAS
kompetences apliecinājums
Latvijas Nacionālās akreditācijas zīmi institūcijas
lieto, lai apliecinātu savu akreditētas institūcijas
statusu. Zīmi veido LATAK logo kombinācijā ar akreditētās institūcijas numuru un institūcijas veida
apzīmējumu (T-testēšana, K-kalibrēšana, I-inspicēšana, S1-produktu sertifikācija u.c.). Detalizētāka
informācija par akreditācijas zīmes lietošanu aprakstīta LATAK dokumentā D.011, kas pieejams vietnē
www.latak.lv.
Akreditācijas zīmes piemēri
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