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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

Atbilstības novērtēšanas nodaļas 

Atbilstības novērtēšanas padomes nolikums 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

1. Atbilstības novērtēšanas padome (turpmāk ANP) ir neatkarības aizsardzības mehānisms, kuras 

mērķis ir novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

Atbilstības novērtēšanas nodaļas (turpmāk sertifikācijas institūcija) darbības objektivitāti un 

neatkarību, veicināt uzticību sertifikācijai. 

2. Kritēriji neatkarības aizsardzības mehānisma darbībai balstīti uz standarta LVS EN ISO/IEC 

17065 “5.2.; 5.2.1, 5.2.2 , 5.2.3., 5.2.4 punktu nosacījumiem. 

 

 

2.ANP funkcijas un tiesības 

2.1 ANP funkcijas: 

2.1.1.veikt sertifikācijas institūcijas darbības objektivitātes un neatkarības uzraudzību par tās: 

2.1.1.1. stratēģiju un politiku, 

2.1.1.2. lēmumiem par sertifikāciju, 

2.1.1.3. resursu nodrošinājuma izvērtēšanu, tajā skaitā finansiālās stabilitātes 

izvērtēšanu, 

2.1.1.4. risku vadību 

2.2. ANP ir tiesības: 

2.2.1. saņemt no sertifikācijas institūcijas padomes darbam nepieciešamo informāciju; 

2.2.2. jautājumu izspriešanai pie nepieciešamības pieaicināt ekspertus ar atbilstošu izglītību un 

pieredzi; 

2.2.3. ierosināt sertifikācijas institūcijas vadībai nepieciešamās izmaiņas kvalitātes pārvaldības 

sistēmā, sertifikācijas shēmās, procedūrās un apmaksas noteikumos; 

2.2.4. informēt uzraugošās institūcijas (Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju, Pārtikas 

veterināro dienestu, u.c.) par konstatētajām neatbilstībām sertifikācijas institūcijas darbībā. 

 

3. ANP sastāvs un darba kārtība 

3.1. ANP sastāvam jānodrošina visu sertifikācijas procesā iesaistīto pušu interešu līdzsvars, lai 

nevienai no pusēm netiktu dota kāda priekšrocība. 

3.2. ANP sastāvā jābūt pārstāvjiem no ražotāju, patērētāju un atbilstības novērtēšanas pusēm, kuri 

spēj apliecināt savu kompetenci profesionālajā darbībā 

3.3. Apstiprinātais ANP sastāva saraksts ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

3.4. ANP sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu no ANP sastāva ievēl ANP priekšsēdētāju. 

3.5. No Atbilstības novērtēšanas nodaļas darbinieku visus nozīmē sekretāru. Sekretārs nav ANP 

loceklis. 

3.6. Par ANP sastāvu un izmaiņām tajā tiek informēts akreditācijas birojs. 

3.7. ANP sēdes darba kārtību ierosina un sēdi vada padomes priekšsēdētājs. 

3.8. Padomes lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu, balsošanas 

rezultāti tiek ierakstīti protokolā. Katrai ieinteresētai pusei ir viena balss. 

3.9. Kvorums leģitīma lēmuma pieņemšanai ir visu sertifikācijas procesā iesaistīto pušu pārstāvība. 

3.10. Padomes lēmumi jānoformē protokola veidā. 



3.11. Ja sertifikācijas institūcijas augstākā vadība nepilda ANP lēmumus, ANP ir tiesīga veikt 

neatkarīgas darbības (informēt uzraudzības iestādes u.c.), bet ievērojot konfidencialitātes 

prasības attiecībā pret iesaistītajām pusēm un sertifikācijas institūciju. 

3.12. ANP sanāksmes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Sanāksmes 

sasauc padomes priekšsēdētājs, kāds no padomes locekļiem vai iniciē STC – gadījumā, ja 

nepieciešams ieviest strukturālas, organizatoriskas izmaiņas sakarā ar izmaiņām kvalitātes 

pārvaldības sistēmā. 

3.13. ANP nolikums ir izstrādāts balstoties uz standarta LVS EN ISO/IEC 17065 punkta 5.2. 

“Neietekmējamības aizsardzības mehānisms” prasībām un LATAK E/A 2/17 “EA norādījumi par 

horizontālām prasībām atbilstības novērtēšanas institūciju paziņošanai akreditācijas paziņošanas 

nolūkos” 

 

4.Izmaiņas ANP sastāvā 

4.1. Gadījumos, kad ir paredzētas izmaiņas ANP sastāvā, sekretārs komitejas vārdā izsaka 

uzaicinājumus potenciālajiem kandidātiem. 

4.2. Izmaiņas ANP sastāvā apstiprina ar  balsojumu, ko dokumentē ANP sēdes protokolā. 

4.3. Vienu reizi gadā tiek pārskatīts ANP komitejas sastāvs. 

4.4. Ja kāds no komitejas locekļiem pārskata periodā ir mainījis savu darba vietu, 

kontaktinformāciju, vai vēlas izstāties no ANP, tad par to ziņo ANP priekšsēdētājam. 

4.5. Viena mēneša laikā ANP ir jāizskata un jāpieņem cits pārstāvis jomā, kura vairs netiek 

pārstāvēta. 

4.6. ANP var izslēgt kādu no ANP padomes sekojošos gadījumos: 

4.6.1. pēc komitejas locekļa paša iniciatīvas; 

4.6.2. gadījumos, ja ANP loceklis piedalās citu konkurējošu uzņēmumu padomes darbībā. 

 

5. ANP dokumentācija un komunikācija starp ANP locekļiem.  

5.1. ANP savu darbību organizē tā, lai būtu dokumentāri apliecinājumi par ANP aktivitātēm 

pārskata periodā – sarakstes dokumenti, ANP sanāksmju protokoli u.c. 

5.2. ANP dokumentācijas oriģināli tiek glabāta STC centrālajā birojā 5 gadus. Kopijas 

izsniegtas pēc nepieciešamības. 

5.3.ANP locekļi savu balsojumu un viedokli var izteikt elektroniski – atsūtot balsojumu vai 

viedokli no sava norādītā e-pasta.  

5.4. Gadījumā, ja notiek izmaiņas kāda no padomes locekļa kontaktinformācjā, par to ir 

jāpaziņo ANP koordinatoram. 

 

 

 

6.ANP darbības reorganizācija un darbības izbeigšana 

6.1. ANP darbības reorganizāciju vai pārtraukšanu veic ar ANP protokola lēmumu. 

6.2. ANP nolikums stājas spēkā no tā apstiprināšanas brīža. 

6.3. Izmaiņas ANP nolikumā ievieš pēc nepieciešamības. Jaunās izmaiņas identificē ar 

atšķirīgas krāsas un stila tekstu 
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