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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Individuālā uzmērīšana 
Rokas mērinstrumenti 

Mobila vieta 

Apaļie kokmateriāli 

 

Uzmērīšanas procesā uzmēra katra kokmateriāla caurmēru un garumu. Kokmateriālu uzmērītājs nosaka kvalitāti 

atbilstoši kvalitātes prasībām, veicam kvalitātes redukciju, identificējam koku sugu. Identificējam katru kokmateriālu kravu, 
uzmērīšanas datus un rezultātus reģistrē VMF LATVIA sistēmā, nodrošinām drošu datu plūsmu. 

Kontroles procesā VMF LATVIA sistēma kontrolsortimentus nosaka pēc nejaušības principa atbilstoši 

aprēķinātajam kontrolsortimenta biežumam. Veicam kontrolsortimenta marķēšanu, identificēšanu. Kontrolsortimentam uzmēra 
caurmēru, garumu un nosaka kvalitāti, datus reģistrē VMF LATVIA sistēmā, veicam datu un rezultātu analīzi. 

 

Datu apstrādes procesā aprēķina katra kokmateriāla kopējo, kvalitatīvo tilpumu, kā arī virsmēra, redukcijas tilpumu. 

Veicam grupēšanu gan pēc caurmēra, gan garuma grupām. Apkopojam apstrādātos un sagrupētos datus un rezultātus katrai 
kokmateriālu kravai. 

Datu apstrādes rezultātā sagatavo un nosūta/ nodod testēšanas pārskatu par katru kokmateriālu kravu. 

Pakalpojuma saskaņošanas process 

VMF LATVIA nepieciešams sadarbības līgums ar pircēju un/ vai pārdevēju. 

Pakalpojumu saskaņošanai ir nepieciešama šāda informācija: 

1. Vietas adrese (juridiskā/ faktiskā). 

2. Sortimenti/ koku suga. 

3. Katra sortimenta gada plānotais uzmērāmais apjoms. 

4. Kopējā (bruto) apjoma uzmērīšanas metode. 

5. Kvalitatīvā apjoma noteikšanas prasības. 

6. Kontaktpersona un tā kontaktinformācija. 

7. Rezultātu nodošanas veidu, formātu un adresi (t.sk. e-pasta adrese). 
8. Darba vietas atbilstības atzinums. 

9. Citi darba pienākumi. 
Pārējos interesējošos jautājumus precizēs mūsu kontaktpersona. 

Ja jauna Pircēja pakalpojuma saskaņošana ir veiksmīga, tad darbu uzsākam 3 mēnešu laikā no pakalpojuma saskaņošanas brīža. 

 

1. Vietas adrese (juridiskā). 

2. Sortimenti/ koku suga. 

3. Kokmateriālu pircēja nosaukums. 

4. Kontaktpersona un tā kontaktinformācija. 

5. Rezultātu nodošanas veidu, formātu un adresi (t.sk. e-pasta adrese). 
Pārējos interesējošos jautājumus precizēs mūsu kontaktpersona. 

Ja mainās vai papildinās kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem, tad Pircējam un Pārdevējam ir jāinformē SIA VMF LATVIA 
kontaktpersona elektroniski, minot izmaiņas vai papildinājumus. 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Lapa 2 no 7 

Pasūtījuma nodošana 

Darba pasūtījumus iespējams nodot divos veidos. 

1. Veids 

Pasūtījums – uzmērīšanas un kvalitātes noteikšanas pieteikšana. 

Pasūtījums, kas pieteikts tekošā darba dienā līdz pulksten 13:00, tā izpilde tiks nodrošināta 3 darba dienu laikā. 

Pasūtījuma izpilde netiek nodrošināta svētku1 dienās, sestdienās un svētdienās. 

Pasūtījumu nodod elektroniski sūtot e-pastu (info@vmf.lv) vai zvanot pa telefonu +371 25632687. 

Pasūtījumus pieņemam svētku dienās, sestdienās un svētdienās e-pastā vai zvanot automātiskā ierakstā. Šos pasūtījumus 

apkopojam un saskaņojam izpildei nākamajā darba dienā. 

Pasūtījuma pieteikšana zvanot, ir jānorāda šāda informācija: 

1. Pircēja nosaukums. 

2. Katra sortimenta veida nosaukums un kravas skaits. 

3. Kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontakt telefons. 

Pasūtījuma paraugs e-pastā. 

 

2. Veids 

Pircējam vai pārdevējam katru dienu, bez laika ierobežojuma elektroniski sniegt VMF LATVIA informāciju par piegādātajām 

kravām. 

Pircējam saskaņot ar VMF LATVIA pasūtījuma sniegšanas laiku un apjomu 72 stundu laikā no piegādātās kravas pieņemšanas 

brīža.  

                                                
1 Atbilstoši likumam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”  

mailto:info@vmf.lv
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Lapa 3 no 7 

Uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana  

(standarta pakalpojums) 

Kopējais tilpums. 

Kopējo apjoma uzmērīšanas nosacījumi: 

1. Kokmateriālu tilpuma noteikšana pēc LVS 82:2003 – metode 1.1/ 1.2/ 1.4 

Kvalitatīvais apjoms 

Kvalitatīvā apjoma noteikšanas minimālais nosacījums: 

1. VMF LATVIA apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības – metode 3.1 

Metožu pilnais saraksts atrodas šeit:https://www.vmf.lv/site/upload/PR%20P%207.3.01.01%20VMF%20Latvia%20pielietoto%20metozu%20kopsavilkums%2013%20v.pdf  

Uzmērīšanas un kvalitātes noteikšanas process un aprīkojums 

1. Rokas mērinstrumenti, kas pārbaudīti ar izsekojamību līdz Starptautiskajai mērvienību sistēmai (SI). 

2. Katra kokmateriāla kvalitātes novērtēšana. 

3. Katra kokmateriāla kvalitātes redukcijas piemērošana. 
4. Kontrolsortimenta noteikšana, reģistrēšana un marķēšana. 

Papildus darbi, kas iekļauti standartizētajā pakalpojumā: 

1. Uzmērīto kravu reģistrēšanu uzmērīšanas ierīces sistēmā. 

2. Uzmērīšanas ierīces tīrīšana. 

3. Regulāra tilpuma novirzes rezultātu pārraudzība. 
4. Regulāras kokmateriālu uzmērītāja apmācības. 

Kontroles process un aprīkojums 

1. Viens kokmateriālu uzmērītājs. 

2. Rokas mērinstrumenti, kas pārbaudīti ar izsekojamību līdz Starptautiskajai mērvienību sistēmai (SI). 

3. SIA VMF LATVIA informācijas sistēma. 

4. Dators un tā sastāvdaļas. 
5. Printeris. 

6. Interneta pieslēgums. 

7. Kontroles sortimenta uzmērīšana, izmantojot kādu no individuālās uzmērīšanas metodēm. 

8. Kvalitatīvo apjomu nosaka atbilstoši standarta pakalpojuma norādītajām prasībām katram kokmateriālam. 

9. Oriģinālo datu reģistrēšana, nosūtīšana un uzglabāšana. 

(papildus pakalpojums) 

Kokmateriāla kopējā apjoma uzmērīšanas papildus nosacījumi2: 

1. Zviedru uzmērīšanas noteikumi. 
2. Pasūtītāja noteiktie nosacījumi. 

Kvalitatīvā apjoma uzmērīšanas papildus nosacījumi: 

1. Pasūtītāja noteiktie nosacījumi.3 

Papildus darbi 

1. Vizuālā brāķa noteikšana un informēšana. 
Pārējos papildus darbus saskaņos ar SIA VMF LATVIA kontaktpersonu. 

  

                                                
2 Ja ir vienošanās par papildus kopējā tilpuma aprēķināšanas kārtību, tad tiek sagatavoti divi testēšanas pārskati. Izdevumi, kas saistīti ar otras metodes 

piemērošanu, nav iekļauti pamata izcenojumā 
3 Ja par pamatu izmanto VMF LATVIA standarta nosacījumus, bet pasūtītājs noteicis atkāpes, tad testēšanas pārskata piezīmēs ir norāde par šīm atkāpēm 

https://www.vmf.lv/site/upload/PR%20P%207.3.01.01%20VMF%20Latvia%20pielietoto%20metozu%20kopsavilkums%2013%20v.pdf
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Lapa 4 no 7 

Rezultātu sagatavošana  

(standarta pakalpojums) 

Datu apstrādes process un aprīkojums 

SIA VMF LATVIA informācijas sistēma: 

1. Aprēķina katra kokmateriāla kopējo, kvalitatīvo/ brāķēto, virsmēra/ redukcijas tilpumu. 

2. Grupē uzmērītos datus pa caurmēra un/ vai garuma grupām. 

3. Aprēķina katra autotransporta kravas kopējo, kvalitatīvo/ brāķēto un virsmēra/ redukcijas tilpumu. 

Rezultātu sagatavošanas process un nodošanas process 

Datu uzskaites speciālists un/ vai SIA VMF LATVIA informācijas sistēma: 

1. Testēšanas pārskatu sagatavo 2 darba dienu laikā no uzmērīšanas brīža. 

2. Sagatavo un nodod vienu testēšanas pārskatu (ar drošu elektronisko parakstu un ar laika zīmogu) par katru 

autotransporta kravu. 

3. Sagatavo un nodod 1x pusgadā precizitātes apkopojumu (ar secinājumiem). 

4. Piekļuve autorizētai VMF LATVIA web sistēmai (ienākošā/ izejošā plūsma, izvērstie dati par katru saini/ kokmateriālu). 
5. Rezultātu var sagatavot sekojošos formātos: PDF, xtml, htm, excel, word. 
6. Rezultātu nodošana – e-pasts un/vai nosūtot pastu. 

(papildus pakalpojums) 

1. IT atbalsts par otras uzmērīšanas metodes pielietojumu. 

2. Rezultātu sagatavošana un nodošana par otras metodes testēšanas pārskata sagatavošanu un nodošanu. 

3. Papildus uzmērīšanas rezultātu sagatavošana, apkopojums, nodošana u.c. 

Darba organizācija 

(standarta pakalpojums) 

1. Pasūtījuma izpilde tiek nodrošināta laika posmā no 6:00 līdz 22:00. 

2. Pārtraukums pēc 6. darba stundām, bet ne ātrāk kā pēc 4 darba stundām. 

3. Pārtraukums nevar būt īsāks par 30 minūtēm, pārtraukumu var sadalīt, kurā laiks nav īsāks par 15 minūtēm. 
4. Kokmateriāla uzmērītājs pārtraukumā var atstāt savu darba vietu. 

5. Svētku4 dienas brīvas, netiek iekļauts pasūtījuma izpildes laikā. 

6. Operatīvo jautājumu risināšana 

 (papildus pakalpojums) 

1. Koklaukuma kustības organizēšana. 

2. Ienākošās un izejošās kokmateriālu plūsmas organizēšana, uzmērīšana, uzraudzība un uzskaite. 
3. Kokmateriāla laukuma inventarizācija. 

Papildus pakalpojumi (nav iekļauti standarta pakalpojumā) 

1. IT pakalpojumi. 
2. Citi papildus pienākumi precizējami ar katru pircēju individuāli. 

Pakalpojuma sastāvdaļas un aprīkojums, ko nodrošina Pircējs 

1. Tehnika kokmateriālu izklāšanai. 

2. Kokmateriālu izklāšana atbilstoši pielikumam Nr. 1 

3. Atsevišķa vieta kontrolsortimentu uzglabāšanai. 

4. Atbilstošs apgaismojums dienas tumšajā laikā. 

5. Telpa, kur pārģērbties. 
6. Pastāvīgs interneta pieslēgums. 

7. 220 V. 

8. Tehnika kontrolsortimentu izklāšana. 

9. Kontrolsortimenta izklāšana atbilstoši pielikumam Nr. 2. 

10. Virtuve ar attiecīgo aprīkojumu. 

11. Dzeramais ūdens. 
12. Sanitārais mezgls. 

                                                
4 Atbilstoši likumam “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Lapa 5 no 7 

Izcenojums un samaksas kārtība 
 Samaksa tiek veikta par darba laiku, kas ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros tiek veikta uzmērīšana 

un kvalitātes vērtēšana šā pakalpojuma standarta un/ vai papildus izpratnē, izņemot pārtraukumus darbā, t.sk., pusdienas 
laiki. 

 Samaksa par padarīto tiek aprēķināta kā nostrādātā darba stunda, €/ stundā. 

 Samaksas dalīšana ar Piegādātāju, atbilstoši savstarpējām vienošanām, ir nostrādāto darba stundu dalīšana uz ½ 
atbilstoši dienas uzmērītajam tilpumam, par kuru tiek sagatavots rēķins. 

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

 Minimālā uzskaites vienība ir 15 minūtes. Ja darba uzsākšana vai beigšanas laiks ir līdz 5 minūtēm (ieskaitot), tad 

apaļošana tiek veikta uz leju, ja darba uzsākšanas vai beigšanas laiks ir no 5 minūtēm, tad apaļojam uz augšu līdz 
veselām 15 minūtēm. 

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

Nosacījumi Izcenojums EUR/stundā 

Dienas stundas (no 6:00 – 22:00) 38,28 

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

Testēšanas pārskatos uzrādītā informācija, kur uzmērījumus veic apakšuzņēmējs 
VMF LATVIA sagatavotos un izsniegtajos testēšanas pārskatos uzrāda informāciju (uzmērīšanas rezultātus), kurus ieguva (uzmērīja) uzņēmuma darbinieki vai uzņēmuma 

apakšuzņēmējs (par to iepriekš brīdinot Pircēju un Pārdevēju, ka darbus veiks apakšuzņēmējs, kā arī uzņēmums uz testēšanas pārskata veic nepārprotamu atzīmi, kuru no konkrētiem 

darbiem ir veicis uzņēmuma apakšuzņēmējs).  

Ja Pircējam vai Pārdevējam ir noslēgts līgums ar citu uzņēmumu (par pakalpojumu, ko neveic VMF LATVIA) un Pircējs vai Pārdevējs vēlas, lai cita uzņēmuma veikto uzmērījumu 

(testēšanas pārskatu) sasaista ar VMF LATVIA izsniegto testēšanas pārskatu (pievieno kā pielikumu), par to Pircējam vai Pārdevējam ir rakstiski jābrīdina pasūtot darbu. VMF 

LATVIA piesaistot svešu testēšanas pārskatu savējam, uz testēšanas pārskata veiks nepārprotamu atsauci, ka pievienoto konkrēto testēšanas pārskatu ir izsniedzis Pircēja vai Pārdevēja 

izvēlētais uzņēmums un VMF LATVIA nenes nekādu juridisko, finansiālo vai morālo atbildi par pievienotajā testēšanas pārskatā uzrādīto informāciju. 

Pakalpojuma kvalitāti nodrošina 
1. Standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „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 
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Lapa 6 no 7 

Pielikums Nr. 1 

Atbilstoša kokmateriālu izklāšana 

 

Neatbilstoša kokmateriāla izklāšana 
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Lapa 7 no 7 

Pielikums Nr. 2 

Atbilstoša kontrolsortimentu izklāšana 

 
Neatbilstoša kontrolsortimentu izklāšana 
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