
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS C2 modulis Atbilstība tipam, pamatojoties 

uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām produkta pārbaudēm pēc nejauši izvēlētiem 

intervāliem 

 

1. Atbilstība tipam, balstoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām produkta pārbaudēm 

pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs 

izpilda 2., 3. un 4. punktā norādītās saistības un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka 

attiecīgie produkti atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un tā tiesību akta 

prasībām, kas uz tiem attiecas. 

 

2. Rūpniecība 

 

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

izgatavoto produktu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes 

sertifikātā, un tā tiesību akta prasībām, kas uz tiem attiecas. 

 

3 Produkta pārbaudes 

 

Pēc ražotāja izvēles vai nu akreditēta iekšējā struktūra, vai arī ražotāja izraudzīta paziņotā 

struktūra pēc šīs struktūras noteiktiem nejauši izvēlētiem intervāliem veic pārbaudes vai uztic to 

veikšanu citiem, lai pārliecinātos par produkta iekšējo pārbaužu kvalitāti, ņemot vērā arī 

produktu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu. Pārbauda atbilstīgus galaproduktu 

kontrolparaugus, kurus struktūra ir paņēmusi ražošanas vietā pirms produktu laišanas tirgū, kā 

arī veic attiecīgus testus, kas norādīti to piemērojamo standartu atbilstīgajās daļās un/vai 

tehniskajās specifikācijās, vai arī līdzvērtīgas pārbaudes, lai pārbaudītu produkta atbilstību 

tiesību aktā noteiktajām attiecīgajām prasībām. Ja kontrolparaugs neatbilst pieņemamam 

kvalitātes līmenim, paziņotā struktūra veic vajadzīgos pasākumus. 

 

Piemērojamās paraugu ņemšanas procedūras nolūks ir noteikt, vai konkrētais produkta ražošanas 

process tiek veikts pieņemamās robežās, lai tādējādi nodrošinātu produkta atbilstību. 

 

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

procesā uzliek paziņotās struktūras identifikācijas numuru. 

 

4. Atbilstības zīme un atbilstības deklarācija 

 

4.1. Kā noteikts tiesību aktā, ražotājs uzliek nepieciešamo atbilstības zīmi katram atsevišķam 

produktam, kurš atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un piemērojamajām 

tiesību akta prasībām. 

 

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

tehnisko dokumentāciju valsts iestāžu vajadzībām vismaz desmit gadus pēc produkta 

izgatavošanas. Atbilstības deklarācijā identificē produkta modeli, kam šī deklarācija ir 

sagatavota. 

 

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

 

5. Pilnvarotais pārstāvis 

 

Ražotāja saistības, kā noteikts 4. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var uzņemties pildīt 

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