
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS A1 modulis Iekšējā ražošanas kontrole un 

uzraudzīta produkta testēšana 

 

1. Iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzīta produkta testēšana ir atbilstības novērtēšanas 

procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2., 3., 4. un 5. punktā norādītās saistības un nodrošina un 

deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgie produkti atbilst tā tiesību akta prasībām, kas uz tiem 

attiecas. 

 

2. Tehniskā dokumentācija 

Ražotājam jāizstrādā tehniskā dokumentācija. Dokumentācija dara iespējamu produkta 

atbilstības attiecīgajām prasībām novērtēšanu un ietver atbilstīgu apdraudējuma(-u) analīzi un 

novērtējumu. 

Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams 

novērtēšanai, tā aptver produkta projektu, ražošanu un lietošanu. Tehniskajā dokumentācijā, ja 

vien tas iespējams, jāiekļauj vismaz šādi elementi: 

produkta vispārīgs apraksts, 

projekta skices, ražošanas rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas, 

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, un produkta darbības 

izpratnei, 

to pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu un/vai attiecīgo tehnisko specifikāciju 

saraksts, uz kurām ir publicētas norādes Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja 

piemērojamie standarti nav piemēroti, to pieņemto risinājumu apraksti, kas izmantoti direktīvas 

pamatprasību izpildei. Ja standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā jānorāda 

piemērotās standartu daļas, 

veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu utt. rezultāti un 

pārbaudes ziņojumi. 

 

3.Rūpniecība 

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā pārraudzība nodrošinātu 

izgatavoto produktu atbilstību 2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un to tiesību aktu 

prasībām, kas uz tiem attiecas. 

 

4.Produkta pārbaudes 

Ražotājs vai cita persona, kura rīkojas ražotāja vārdā, katra atsevišķa izgatavota produkta vienu 

vai vairākus konkrētus aspektus pakļauj vienam vai vairākiem testiem, lai pārliecinātos par 

atbilstību attiecīgajām tiesību aktā noteiktajām prasībām. Pēc ražotāja izvēles testus veic vai nu 

akreditēta iekšējā struktūra, vai arī tie tiek veikti uz ražotāja izraudzītas paziņotās struktūras 

atbildību. 

Ja pārbaudes veic paziņotā struktūra, ražotājs uz šīs paziņotās struktūras atbildību ražošanas 

procesā uzliek paziņotās struktūras identifikācijas numuru. 

 

5. Atbilstības zīme un atbilstības deklarācija 

 

5.1. Kā noteikts tiesību aktā, ražotājs uzliek nepieciešamo atbilstības zīmi katram produktam, 

kurš atbilst piemērojamajām tiesību akta prasībām. 

 

5.2. Ražotājs rakstiski sastāda produkta modeļa atbilstības deklarāciju un glabā to kopā ar 

tehnisko dokumentāciju valsts iestāžu vajadzībām vismaz desmit gadus pēc produkta laišanas 

tirgū. Atbilstības deklarācijā identificē produkta modeli, kam šī deklarācija ir sagatavota. 

Atbilstības deklarācijas kopiju dara pieejamu visām attiecīgajām iestādēm pēc to pieprasījuma. 

 

http://www.icqc.lv/


6. Pilnvarotais pārstāvis Ražotāja saistības, kā noteikts 5. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var 

uzņemties pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šīs saistības ir precizētas pilnvarā. 

 


