NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

KOKYBĖS POLITIKA

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) yra nacionalinė
akreditacijos įstaiga, akredituojanti bandymų, kalibravimo ir medicinos laboratorijas, produktų,
vadybos sistemų, asmenų sertifikavimo ir kontrolės įstaigas bei aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemų vertintojus. Vykdydamas savo veiklą Biuras atsižvelgia į Lietuvos ekonomikos
plėtros politiką bei visų suinteresuotųjų šalių poreikius, taiko skaidrius ir nešališkus vertinimo
principus bei siekia užtikrinti akreditavimo rezultatų ir akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
veiklos pripažinimą tarptautiniu lygiu.
Biuras – Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) tikrasis narys, EA
Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MLA) signataras – įgyvendindamas Kokybės politiką,
siekia šių tikslų:
1.
Užtikrinti akreditavimo procesui taikomų teisės aktų ir norminių dokumentų
reikalavimų įgyvendinimą.
2.
Stiprinti daugiašalį pasitikėjimą akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
kompetencija, jų veiklos dokumentais ir taip sudaryti palankesnes sąlygas
laisvam prekių bei paslaugų judėjimui, Lietuvoje pagamintų produktų
konkurencingumo didinimui.
3.
Plėtoti akreditavimo sistemą, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius,
siekiant užtikrinti aukštą visuomenės interesų apsaugą.
Siekdamas šių tikslų, Biuras laikosi nešališkumo, objektyvumo, kompetencijos,
konfidencialumo ir nekonkuravimo principų bei įsipareigoja:
̶

vadovautis Reglamentu (EB) Nr. 765/2008, ISO/IEC 17000 serijos standartais,
Reglamentu (EB) Nr. 1221/2009, kitais Europos Sąjungos, nacionaliniais teisės
aktais bei tarptautiniais EA, ILAC, IAF ir FALB dokumentais;
dalyvauti EA, ILAC ir IAF organizacijų veikloje bei bendradarbiauti su šias
organizacijas vienijančiais nariais, siekiant įgyvendinti bendrus tarptautinės
prekybos skatinimo tikslus;
kvalifikuotai ir laikantis nustatytų terminų atlikti pavestas funkcijas;
dirbti efektyviai, optimaliai panaudojant turimus resursus;
nesudaryti akredituotoms ar pateikusioms paraiškas akreditacijai įstaigoms
privilegijų, nuolaidų, išskirtinių sąlygų ar apribojimų;
nuolat gerinti veiklos kokybę ir rezultatyvumą, kelti ekspertų kvalifikaciją;
užtikrinti, kad kiekvienas Biuro darbuotojas žinotų ir suprastų savo atliekamų
darbų kokybės įtaką Biuro veiklai ir atsakytų už ją;
užtikrinti, kad Biuro darbuotojai dirbtų pagal kokybės vadybos sistemos
reikalavimus, aprašytus Biuro kokybės vadove;
stiprinti įgytą pasitikėjimą Biuro veikla ir skatinti EA, ILAC bei IAF Daugiašalių
susitarimų pripažinimą.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Aš atsakau už Biuro atliekamų darbų kokybę ir veiklos atitiktį standarto LST EN
ISO/IEC 17011:2004 reikalavimams.
Biuro kokybės vadybos sistemos funkcionavimo užtikrinimui skiriu kokybės
vadybininką.
Biuro kokybės politikos įgyvendinimą prižiūri Akreditacijos taryba.
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