
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS F modulis Atbilstība tipam, pamatojoties 

uz produkta verificēšanu 

 

1. Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūras 

daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2., 5.1. un 6. punktā norādītās saistības un nodrošina un deklarē, ka 

attiecīgie produkti, uz kuriem attiecas 3. punkta noteikumi, 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. Verificēšana 

 

Ražotāja izraudzīta paziņotā struktūra veic attiecīgās pārbaudes un testus, lai pārbaudītu 

produktu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un 

attiecīgajām tiesību akta prasībām. 

 

Pārbaudes un testus, lai pārbaudītu produktu atbilstību attiecīgajām prasībām, pēc ražotāja 

izvēles veic, pārbaudot un testējot katru produktu, kā tas ir norādīts 4. punktā, vai arī pārbaudot 

un testējot produktus uz statistikas pamata, kā norādīts 5. punktā. 

 

4. Atbilstības verificēšana, pārbaudot un testējot katru produktu 

 

4.1. Pārbauda katru produktu un veic atbilstīgos testus, kā norādīts attiecīgajā(-os) 

piemērojamajā(-os) standartā(-os) un/vai tehniskajās specifikācijās, vai līdzvērtīgus testus, lai 

pārbaudītu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā norādītajam tipam un atbilstīgajām tiesību 

akta prasībām. Ja nav atbilstīga piemērojamā standarta, attiecīgā paziņotā struktūra lemj par to, 

kādi testi jāveic. 

 

4.2. Paziņotā struktūra, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības 

sertifikātu un katram apstiprinātajam produktam uzliek savu identifikācijas numuru vai kontrolē 

tā uzlikšanu. 

 

Ražotājs desmit gadus pēc produkta laišanas tirgū nodrošina valsts iestādēm iespēju pārbaudīt 

atbilstības sertifikātus. 

 

5. Atbilstības statistiskā verificēšana 

 

5.1. Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā pārraudzībā 

nodrošinātu katras izgatavotās partijas vienveidīgumu, un iesniedz produktus verificēšanai 

vienveidīgu partiju veidā. 

 

5.2. No katras partijas ņem izlases paraugus saskaņā ar tiesību akta prasībām. Produktus paraugā 

pārbauda katru atsevišķi un veic attiecīgos testos, kas izklāstīti attiecīgajā(-os) piemērojamajā(-

os) standartā(-os) un/vai tehniskajās specifikācijās, vai līdzvērtīgus testus, lai pārliecinātos, ka 

produkti atbilst tām tiesību akta prasībām, kuras uz tiem attiecas, un lai noteiktu, vai partija ir 

apstiprināma vai noraidāma. Ja nav atbilstīga piemērojamā standarta, attiecīgā paziņotā struktūra 

lemj par to, kādi testi jāveic. 

 

http://www.icqc.lv/


5.3. Ja produktu partija ir akceptēta, visi šīs partijas produkti tiek uzskatīti par akceptētiem, 

izņemot tos izlases paraugu produktus, kas ir izbrāķēti testos. 

 

Paziņotā struktūra, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm un testiem, izsniedz atbilstības 

sertifikātu un katram apstiprinātajam produktam uzliek savu identifikācijas numuru vai kontrolē 

tā uzlikšanu. 

 

Ražotājs desmit gadus pēc produkta laišanas tirgū nodrošina valsts iestādēm iespēju pārbaudīt 

atbilstības sertifikātus. 

 

5.4. Ja partiju izbrāķē, paziņotā struktūra vai kompetentā iestāde veic attiecīgus pasākumus, lai 

nepieļautu attiecīgās partijas laišanu tirgū. Ja partiju izbrāķēšana notiek bieži, paziņotā struktūra 

var apturēt statistisko verificēšanu un veikt attiecīgos pasākumus. 

 

6. Atbilstības zīme un atbilstības deklarācija 

 

6.1. Kā noteikts tiesību aktā, ražotājs uzliek nepieciešamo atbilstības zīmi un uz 3. punktā 

minētās paziņotās struktūras atbildību arī šīs struktūras identifikācijas numuru katram atsevišķam 

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

piemērojamajām tiesību akta prasībām. 

 

6.2. Ražotājs rakstiski sastāda katra 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. 

 

Ja 3. punktā minētā paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs 

produktiem var uzlikt arī paziņotās struktūras identifikācijas numuru. 

 

7. Ja paziņotā struktūra tam piekrīt un uzņemas par to atbildību, ražotājs var uzlikt produktiem 

paziņotās struktūras identifikācijas numuru ražošanas gaitā. 

 

8. Pilnvarotais pārstāvis 

 

Ražotāja saistības viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar 

noteikumu, ka saistības ir precizētas pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis var nepildīt ražotāja 

saistības, kā noteikts 2. un 5.1. punktā. 

 


