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Atkārtotas uzmērīšanas pieprasīšana 

Ikviens, kurš uzskata, ka uzmērīšanas rezultāti ir neatbilstoši. 
 
Pieprasījumu par atkārtotu uzmērīšanu  nodod rakstiski standartizētas veidlapas formā (VMF PR P 8.4.01.04 
“Atkārtotas uzmērīšanas pieprasījums”), kuru nosūta uz elektronisko e-pasta adresi ladusans@vmf.lv   

Atkārtotas uzmērīšanas organizēšana un izpilde 

Atkārtotu uzmērīšanu organizē VMF LATVIA kvalitātes kontroles nodaļa, lai nodrošinātu neietekmējamību un 
interešu konfliktu ar kādu no neatbilstības iesaistītām personām. 

Atkārtotas uzmērīšanas rezultāts 

Ja atkārtotas uzmērīšanas rezultāti ir pieļaujamās robežās (atbilstoši zemāk norādītajiem lielumiem)., rezultāts 
netiek mainīts, ja rezultāts ir ārpus pieļaujamām robežām, spēkā ir kontrolmērījuma rezultāts. 

Atkārtotas uzmērīšanas izdevuma segšanas nosacījumi. 

1. Grupveida uzmērīšanas metode pēc LVS 82: 
1.1. ja kopējā tilpuma novirze starp sākotnējo un atkārtotu uzmērīšanu ir līdz ± 8%, tad atkārtotās uzmērīšanas 

izdevumus sedz tā pieprasītājs, kur VMF LATVIA pieprasījušai. 
1.2. Ja kvalitatīvā tilpuma novirze starp sākotnējo un atkārtotu uzmērīšanu ir līdz ± 8%, tad atkārtotās 

uzmērīšanas izdevumus sedz tā pieprasītājs, kur VMF LATVIA pieprasījušai. 

2. Grupveida uzmērīšanas metode pēc VMK nosacījumiem: 
2.1. ja kopējā tilpuma novirze starp sākotnējo un atkārtotu uzmērīšanu ir līdz ± 5%, tad atkārtotās uzmērīšanas 

izdevumus sedz tā pieprasītājs, kur VMF LATVIA pieprasījušai. 
2.2. Ja kvalitatīvā tilpuma novirze starp sākotnējo un atkārtotu uzmērīšanu ir līdz ± 6%, tad atkārtotās 

uzmērīšanas izdevumus sedz tā pieprasītājs, kur VMF LATVIA pieprasījušai. 

3. Individuālā uzmērīšanas metode1: 
3.1. ja kopējā tilpuma novirze starp sākotnējo un atkārtotu uzmērīšanu ir līdz ± 5%, tad atkārtotās uzmērīšanas 

izdevumus sedz tā pieprasītājs, kur VMF LATVIA pieprasījušai. 
3.2. Ja kvalitatīvā tilpuma novirze starp sākotnējo un atkārtotu uzmērīšanu ir līdz ± 5%, tad atkārtotās 

uzmērīšanas izdevumus sedz tā pieprasītājs, kur VMF LATVIA pieprasījušai. 

4. Uzmērīšanā atteiktās kravas vai kravas daļa2 – uzmērīšanas izdevuma segšanas nosacījumi atbilstoši 
instrukcijai VMF MI 02.17 (Zviedrijas kvalitātes prasības papīrmalkai). 

Atkārtotās uzmērīšanas precizitātes rezultātu apstrīdēšana 

Strīdus, kas saistīti ar atkārtotu uzmērīšanu var apstrīdēt Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

Atkārtotas uzmērīšanas izmaksa 

Vienas kravas atkārtota uzmērīšana izmaksā 250 €. 
Vienas kravas izklāšana priekš uzmērīšanas 300 €. 
 

                                                           
1 Ja uzmērīšanu veic ar automātisko uzmērīšanas ierīci, tad atkārtoto uzmērīšanu veic nākošajai piegādātajai kravai, no tās 

pašas cirsma un krautuves, pirms uzmērīšanas ar automātisko uzmērīšanas ierīci, nebrīdinot darba vietu un kokmateriālu 

uzmērītājus. 
2 Tikai tās kokmateriālu kravas, kas vērtētas pēc VMK kvalitātes prasībām 
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