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POLITIKA DĖL ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ DALYVAVIMO
TYRIMŲ KOKYBĖS TIKRINIMO/IŠORINIO KOKYBĖS VERTINIMO
PROGRAMOSE IR TARPLABORATORINIUOSE PALYGINIMUOSE

1.

Biuras skatina atitikties vertinimo įstaigas, įskaitant kontrolės įstaigas (kur

tinka), atliekančias matavimus ir ėminių ėmimą (toliau – AVĮ), dalyvauti tyrimų kokybės
tikrinimo (toliau – PT) ir (arba) išorinio kokybės vertinimo (toliau – EQA) programose,
organizuojamose standarto ISO/IEC 17043 reikalavimus atitinkančių (akredituotų) PT/EQA
organizatorių.
2.

Nesant tinkamų PT/EQA programų, AVĮ privalo dalyvauti tarplaboratoriniuose

palyginimuose.
3.

AVĮ organizuojami tarplaboratoriniai palyginimai (toliau – ILC) turi atitikti

pagrindinius standarto ISO/IEC 17043 principus. AVĮ organizuojamus ILC Biuras vertina,
atsižvelgdamas į dokumento EA 4/21 INF reikalavimus.
4.

Biuras, atsižvelgdamas į EA reikalavimus ir ILAC privalomojo taikymo

dokumento ILAC-P9 nuostatas, nustato AVĮ dalyvavimo PT/EQA/ILC programose minimalias
apimtis ir dažnumą:
4.1. AVĮ, siekiančios akreditacijos ar akredituotos srities išplėtimo, turi būti
dalyvavusios bent vienoje PT/EQA/ILC programoje, apimančioje pageidaujamus akreditavimo
srities metodus ar reprezentatyvias jų grupes bei pageidaujamą akredituoti ėminių ėmimo veiklą;
4.2. akredituotos AVĮ turi dalyvauti PT/EQA/ILC programose, atsižvelgiant į
akredituotą veiklos sritį, mažiausiai vieną kartą per penkerius metus arba tokiu dažnumu, kokį
nustato tai veiklos sričiai taikomi teisės aktai ar norminiai dokumentai, taikant 6 punkte
nurodytus PT/EQA/ILC planavimo principus.
5.

AVĮ

turi

planuoti

dalyvavimą

PT/EQA/ILC

programose.

Pasirenkant

PT/EQA/ILC programas ir planuojant dalyvavimą jose, turi būti atsižvelgiama į tai veiklai
taikomų teisės aktų ar norminių dokumentų reikalavimus, kur taikoma.
6.

PT/EQA/ILC programų parinkimas ir dalyvavimo jose planavimas turi būti

paremtas dokumentais įforminta rezultatų patikimumo rizikos ir egzistuojančių programų
analize. Planuojant dalyvavimą PT/EQA/ILC, AVĮ veikla gali būti reprezentatyviai grupuojama
pagal matavimo būdus, objektus, parametrus, parametrų grupes ar kitus kriterijus, atsižvelgiant
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į dokumento EA 4/18 nuostatas.
7.

AVĮ dalyvavimas PT/EQA/ILC programose ir gauti rezultatai yra vienas iš

akreditavimo proceso kriterijų, skirtų įvertinti AVĮ atliekamų darbų kokybę ir kompetenciją.
8.

Jei AVĮ dalyvavimo PT/EQA/ILC programose rezultatai nepatenkinami, AVĮ

privalo planuoti ir atlikti korekcinius veiksmus (įskaitant pakartotinį dalyvavimą PT/EQA/ILC
programose, kai reikalinga), kuriuos įgyvendinus AVĮ galėtų pademonstruoti veiklos atitiktį
nustatytiems reikalavimams. Nepatenkinamus rezultatus AVĮ turėtų traktuoti kaip rezultatų
patikimumo riziką didinantį veiksnį.
9.

Pasikartojantys nepatenkinami PT/EQA/ILC programose gauti rezultatai gali

būti traktuojami kaip neatitiktis, kurios nustatytu laiku nepašalinus, AVĮ akreditaciją gali būti
sustabdoma arba akreditavimo sritis susiaurinama.
10. Tais atvejais, kai AVĮ veiklos srityse nėra tinkamų PT/EQA/ILC programų ar jų
pritaikyti praktiškai neįmanoma, Biuras ir AVĮ turi aptarti alternatyvias AVĮ veiklos rezultatų
patikimumo užtikrinimo priemones bei jų taikymo dažnumą.
_________________________

