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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grupveida uzmērīšana 

Smalcinātā koksne un apaļie kokmateriāli 

1. Vispārīgais apraksts 

1.1. Uzmērīšanas process 

Uzmērīšana notiek ar automātisku uzmērīšanas ierīci, kas ar sensoriem un attiecīgu programmatūru skenē un apstrādā skenētos 

datus. 

Smalcinātās koksnes uzmērīšanas procesā uzmēra katra autotransporta kravas tvertnes augstumu, garumu un platumu. Ar 

automātisko ierīci skenē autotransporta kravu un apstrādā datus. Datus nosūta uz VMF LATVIA informācijas sistēmu, kas 

nodrošina katras kravas datu un rezultātu izsekojamību. 

Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas procesā uzmēra katra autotransporta kravas saiņa augstumu, garumu, platumu un nosaka 

tilpīguma koeficientu. Ar automātisko ierīci skenē autotransporta kravu un apstrādā datus. Datus nosūta uz VMF LATVIA 

informācijas sistēmu, kas nodrošina katras kravas datu un rezultātu izsekojamību. 

1.2. Kontroles process 

Kontroles procesā VMF LATVIA veic smalcinātās koksnes kontrolkravu un apaļo kokmateriālu kontrolsaiņu uzmērīšanu 

saskaņā ar VMF LATVIA sagatavotu kontrolkravu un kontrolsaiņu uzmērīšanas grafiku. 

Datus no veiktajiem mērījumiem reģistrē VMF LATVIA informācijas sistēmā un veic kontroles rezultātu salīdzinājumu un 

analīzi. 

1.3. Kalibrēšanas un periodiskās pārbaudes process 

Kalibrēšanas un periodiskās pārbaudes procesā VMF LATVIA veic automātiskās ierīces kalibrēšanu saskaņā ar VMF LATVIA 

sagatavotu periodiskās pārbaudes grafiku. 

Datus no veiktajiem mērījumiem reģistrē VMF LATVIA informācijas sistēmā un veic periodiskās pārbaudes rezultātu analīzi. 

1.4. Rezultātu sagatavošana un nodošana 

Testēšanas pārskatu iespējams nodot bez paraksta, ja ir attiecīga vienošanās ar PASŪTĪTĀJU. Rezultātu sagatavošana *pdf, 

*xml formātā. Testēšanas pārskatu sagatavošana un novietošana uz tiešsaistes platformu IS DACE 5 minūšu laikā no datu 

reģistrēšanas brīža. Izmantojot API (application programming interface) servisu, iespējams saņemt izvērsto datu failu (*xml 

papiNet standartā) 
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1.5. Pakalpojuma saskaņošanas process 

VMF LATVIA nepieciešams sadarbības līgums ar Pircēju un/ vai Pārdevēju. Pakalpojuma saskaņošanai ir nepieciešama šāda 

informācija: 

1.5.1. Pircējs 

1) Vietas adrese (juridiskā) 

2) Sortimenti/koku suga 

3) Katra sortimenta gada plānotais uzmērāmais apjoms 

4) Kopējā tilpuma uzmērīšanas metode 

5) Kokmateriālu pārdevēja nosaukums 

6) Kontaktpersona un tās kontaktinformācija 

7) Rezultātu nodošanas veids, formāts un adrese (t.sk. e-pasta adrese) 

8) Automātiskās ierīces programmatūras un tās lietošanas apraksts 

9) Cita informācija par automātisko ierīci un tās programmatūru, kas nepieciešama ierīces akreditācijas uzturēšanai 

saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025 un uzmērīšanu pēc Latvijas valsts standarta “Apaļo kokmateriālu 

uzmērīšanā” 

Pārējos interesējošos jautājumus precizēs VMF LATVIA kontaktpersona. 

1.5.2. Pārdevējs 

1) Vietas adrese (juridiskā) 

2) Sortimenti/koku suga 

3) Katra sortimenta gada plānotais uzmērāmais apjoms 

4) Kopējā tilpuma uzmērīšanas metode 

5) Kokmateriālu pircēja nosaukums 

6) Kontaktpersona un tās kontaktinformācija 

7) Rezultātu nodošanas veids, formāts un adrese (t.sk. e-pasta adrese) 

Pārējos interesējošos jautājumus precizēs VMF LATVIA kontaktpersona. 

Ja mainās vai papildinās kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem, tad Pircējam un Pārdevējam ir jāinformē VMF LATVIA kontaktpersona 

rakstiski (elektroniski), minot izmaiņas vai papildinājumus. 

Ja pakalpojuma saskaņošana ir veiksmīga, tad darbu uzsāk 3 mēnešu laikā no pakalpojuma saskaņošanas brīža. 

1.6. Izcenojums un samaksas kārtība 

1. Samaksa par pakalpojumu notiek saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp Pircēju un VMF LATVIA un starp Pārdevēju 

un VMF LATVIA. 

2. Rēķins sagatavots elektroniski un, pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 7. prim pantu, derīgs bez paraksta. 

3. Samaksas termiņš 15 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. 

 

Par papildus darbiem, kuri nav ieļauti standarta pakalpojumā, puses vienojas atsevišķi. 

1.7. Pakalpojuma kvalitāti nodrošina 

1. Standarts LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”; 

2. Likums „Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”; 

3. MK noteikumi Nr. 744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”; 

4. SIA VMF LATVIA izstrādātās procedūras, metodes un instrukcijas 


