
EAK tegevuseesmärgid 2017 14.12.2016

Aruande-aasta 2017 2018 2019 2020

Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk

Akrediteeri-

mine toimub 

kõigil Eesti 

õigusaktides 

nõutud aladel

Kõik 

õigusaktidega 

hõlmatud alad, 

kus on kriitiline 

turunõudlus 

olemas Eesti 

turul, on 

akrediteerimise

ga kaetud

Akrediteerimine 

toimub kõigil 

õigusaktides 

nõutud aladel

Akrediteerimine 

toimub kõigil 

õigusaktides 

nõutud aladel

Akrediteerimine 

toimub kõigil 

õigusaktides nõutud 

aladel

Akrediteerimine 

toimub kõigil 

õigusaktides nõutud 

aladel

Mõõtja päde-

vuse hinda-

mine ja tõen-

damine toimub 

kõigil 

õigusaktides 

nõutud aladel

Kõik õigusak-

tidega hõlma-

tud alad mõõtja 

pädevuse 

hindamisega 

kaetud

Mõõtja pädevuse 

hindamine toimub 

kõigil õigusaktides 

nõutud aladel

Mõõtja pädevuse 

hindamine toimub 

kõigil õigusaktides 

nõutud aladel

Mõõtja pädevuse 

hindamine toimub 

kõigil õigusaktides 

nõutud aladel

Mõõtja pädevuse 

hindamine toimub 

kõigil õigus-aktides 

nõutud aladel

SIHTASUTUS: Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) 

PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 1:

Vastavushindamisasutuste akrediteerimine ning mõõtjate pädevuse hindamine ja 

tõendamine Eesti avalikule ja erasektorile vajalikus ulatuses 

Akrediteerimisteenus ja mõõtja pädevuse 

hindamine/tõendamine EAK poolt tagatud 

õigusaktidega sätestatud ulatuses

Akrediteerimine ja mõõtja pädevuse hindamine/ 

tõendamine toimub kehtivate õigusaktidega 

sätestatud ja ettevõtjatele vajalikus ulatuses ning 

kooskõlas standardi ISO 17011 nõuetega 

Määrus nr 765/2008/EÜ; "Mõõte-seadus" 

ja "Toote nõuetele vastavuse seadus"

TULEMUSINDIKAATOR

2016

TEGEVUSEESMÄRK 1.1**: 

Eesti riigi ja ettevõtluse vajadustele ning rahvusvahelistele nõuetele vastava 

akrediteerimisteenuse tagamine

EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA

 1.1.1 EAK viib akrediteerimist läbi 

Eesti õigusaktides sätestatud 

ulatuses ja valdkondades, kus 

eksisteerib reaalne turunõudlus 

akrediteeritud 

vastavushindamisteenuse 

järele

 1.1.2 EAK hindab ja tõendab mõõtja 

erialast pädevust Eesti 

õigusaktides sätestatud 

ulatuses (aladel)
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EAK on täitnud 

kõik 

akrediteerimis-

lepingutega 

võetud 

kohustused

Akrediteerimis-

hindamised on 

toimunud 

vastavalt EAK 

protseduuridele 

ja säilitatud on 

akrediteerimise

ks vajalik 

kompetents

EAK on täitnud 

kõik 

akrediteerimis-

lepingutega 

võetud 

kohustused

EAK on täitnud 

kõik akrediteerimis-

lepingutega võetud 

kohustused

EAK on täitnud kõik 

akrediteerimis-

lepingutega võetud 

kohustused

EAK on täitnud kõik 

akrediteerimis-

lepingutega võetud 

kohustused

Aruande-aasta 2017 2018 2019 2020

Eesmärk Tulemus Eesmärk Eesmärk Eesmärk Eesmärk

Säilitada Säilitatud - EA 

MAC tegi 

otsuse aprillis 

2015 

Säilitada, EA 

evalueerimise 

läbimine

Säilitada, EA MAC 

positiivne otsus 

EAK EA MLA 

liikmelisuse kohta

Säilitada Säilitada 

 1.1.3 EAK täidab klientidega 

sõlmitud 5-aastaste 

akrediteerimislepingutega 

võetud kohustust teostada 

akrediteerimist

PÕHIKIRJALINE EESMÄRK 2: Eesti esindamine rahvusvahelises akrediteerimisalases koostöös

EAK kuulub jätkuvalt EA MLA-sse kõigis Eesti 

riigile ja ettevõtlusele vajalikes akrediteerimis-

valdkondades

Määrus nr 765/2008/EÜ; "Mõõteseadus" 

ja "Toote nõuetele vastavuse seadus"

TULEMUSINDIKAATOR

2016

TEGEVUSEESMÄRK 2.1**: EAK jätkuv rahvusvaheline tunnustatus (EA MLA liikmesus)

EESMÄRGI ALGTASE SOOVITAV LÕPPTASE SEOS ARENGUKAVAGA

 2.1.1 EAK kuuluvus EA MLA-sse 

vähemalt 7 alal

EAK kuulub EA MLA-sse 7 akrediteerimis-

valdkonnas alates 2014.a. 
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EA 

sertifitseerimisk

omitee 

koosolek, 

inspekteerimisk

omitee 

koosolek, 

laborikomitee 

tervishoiu 

töögrupi 

koosolek 

toimuvad Eestis 

Koosolekud 

toimusid Eestis 

vastavalt 14-

15.06.2016 ja 

13-16.09.2016

Skandinaavia- ja 

baltimaade 

akrediteerimis-

asutuste 

peaassessorite 

iga-aastane 

harmoneerimis-

koosolek toimub 

Eestis

EA sertifitseerimis-

komitee 

keskkonna 

töögrupi koosolek, 

FALB koosolek 

toimub Eestis

EA laborikomitee 

koosolek ja 

skandinaavia- ja 

baltimaade 

akrediteerimis-

asutuste juhtide iga-

aastane 

harmoneerimis-

koosolek toimub 

Eestis

EA peaassamblee 2.1.2 EAK korraldab ja viib läbi 

Eestis EA komiteede ja 

töögruppide ning skandinaavia- 

ja baltimaade töögruppide 

üritusi

Üldine hinnang eesmärkide saavutamise kohta

Märkus :  **Tegevuseesmärgid on kinnitatud sihtasutuse nõukogu poolt 15.12.2016

Põhjused eesmärkide saavutamata jäämise kohta

Selgitused kavandatud tulemuste saavutamata jäämise korral vastavate põhjuste kohta 
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